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Działania interwencyjne  

Procedura postępowania w  przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 

18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w san odurzenia, 

uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora 

szkoły.  

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie 

terapeutycznym.  

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

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny 

lub policję (specjalistę ds. nieletnich).  

5) Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji.  

6) Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 

lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie 

przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez 

wewnętrzny regulamin szkoły.  

7) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 

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

przestępczych, zgodnie z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor 

szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

o tym prokuratora lub policję.  

Procedura postępowania w  przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  
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2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie.  

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielania pomocy medycznej.  

4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole 

czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszy policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.  

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia albo zagraża 

życiu lub zdrowiu innych osób.  

6) W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości  policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo 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, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat.  

7) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor 

szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub 

sądu rodzinnego.  

8) Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie 

powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

Procedura postępowania w  przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

1) Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do 

czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.   

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.  

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję 

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  



Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 

i  przestępczością w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

 

 

 
4 

 

Procedura postępowania w  przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów 

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel 

nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka 

ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz 

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

3) W przypadku gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 

z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.   

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego poprzez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy 

zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 

17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 kodeksu 

postępowania karnego).  

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  

1) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły;  

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia;  

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę;  

4) powiadomienie rodziców ucznia sprawcy;  

5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana;  

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji 

(np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub jakiś 

przedmiot pochodzący z kradzieży).  

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:  

1) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń;  
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2) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły;  

3) powiadomienie rodziców ucznia;  

4) niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia.  

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych 

substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, 

uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.  

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze: 

1) Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji 

szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.  

2) Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji 

trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.  

3) Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim 

planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.  

4) Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia 

wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.  

5) Dyrektor we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę 

problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.  

6) Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii 

w dalszej edukacji ucznia.  

7) W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, 

a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje 

zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.  

8) Na najbliższej konferencji Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje 

członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.  

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia 

1) Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu 

nieodpowiednie zachowanie.  

2) Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, 

zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na 

temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji 

międzyludzkich.  

3) Zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do 

szkoły: przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając 

wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, 

emocjonalnego  
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4) W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami 

(pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka 

kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. 

prowadzenia ucznia.  

5) Na prośbę rodzica uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  

6) W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, 

dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu 

Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka 

wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia 

1) W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 

Karty Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi 

się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.  

2) Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 

wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem)  

3) Włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy.  

4) Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności 

osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje 

w postaci:  

a) upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/,  

b) upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/.  

5) Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie 

godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają 

poinformowani zainteresowani.  

6) Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego 

dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników 

postępowania.  

7) Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się naruszenie 

godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy 

kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne 

zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego.  

8) W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie 

wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.  
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Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska 

cyberprzemocy 

1) W przypadku gdy zostaje w szkole  zgłoszony przypadek cyberprzemocy należy 

podjąć następujące działania: 

a) Ustalić okoliczności zdarzenia. 

 Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem 

mediów elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, 

zarejestrowane   i udokumentowane. 

 Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, 

powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje 

o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

 Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać 

analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 

 Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia 

i ewentualnych świadków. 

 Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy 

cyberprzemocy w procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel 

informatyki. 

b) Zabezpieczyć dowody. 

 Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone 

i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, 

treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę 

użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres 

strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

 Sprawdzić czy  ofiara cyberprzemocy  potrafi wskazać sprawcę  bądź 

przynajmniej ma przypuszczenie, kto może nim być. 

 Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się 

z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub 

krzywdzących materiałów. 

 W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało 

się, ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

c) Podjąć działania wobec sprawcy cyberprzemocy. Gdy sprawca cyberprzemocy 

jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny pełniący w szkole rolę 

koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających 

szczególnej uwagi powinien podjąć dalsze działania: 

 Przeprowadzić rozmowę z uczniem-sprawcą przemocy o jego 

zachowaniu. 

 Powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowania dziecka. 

 Objąć sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną, w uzasadnionym 

przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą 
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rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie 

terapeutycznym. 

d) Podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy. 

 Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się 

zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić 

do eskalacji prześladowania. 

 Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia 

sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania 

przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

 Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być 

poinformowani o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. 

W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiają kroki, jakie 

zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, 

zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, 

pedagoga). 

e) Sporządzić dokumentację z zajścia. 

 Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki 

służbowej  z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz 

świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce 

rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego 

przebiegu wydarzeń. 

 Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), 

powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 

 Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również 

włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 

2) Dyrektor szkoły pisemnie wiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji gdy: 

a) rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się 

do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do 

szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka; 

b) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze 

(rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania 

z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. 

Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje 

seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.)  zostają przez dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na 

policję. 

3) Procedura jest wdrażana w życie w momencie oficjalnego zgłoszenia zjawiska 

cyberprzemocy przez jej ofiarę /w przypadku osób pełnoletnich/ lub rodzica 

/prawnego opiekuna/ ucznia 
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Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku 

szkolnego 

Podstawa prawna: 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 

1997 r. Nr28. poz. 153, Nr 141. poz. 943, z 1998 r. Nr 117. poz.759. Nr 182, poz. 1126. z 2000r Nr 12, poz. 136, 

Nr 19, poz, 239. Nr 48. poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122. poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 

1194. Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz, 362. Nr 113, poz. 984. Wykładnia TK (Dz. U, z 1994 r, Nr45.poz. 

184) ad. art. 36 ust. 5). 

1) Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia 

na zajęciach lekcyjnych ( w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica).  

2) Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu 

do szkoły.  

3) Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca 

wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.  

4) Również do 10 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje dyrektorowi 

wykaz uczniów, którzy maja nieusprawiedliwione nieobecności.  

5) O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium 

lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić 

wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.  

6) Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie ( patrz 

pkt. 2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub 

opiekunów ucznia.  

7) Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub 

poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w 

celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.  

8) Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji ( np. z powodu wizyty 

u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie, potwierdzającą 

ten fakt.  

9) Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na 

prowadzonej przez siebie lekcji.  

10) Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często 

powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w 

dzienniku na stronie z uwagami.  

11) W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą ( rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania 

indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie 

dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku 

szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu 

oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem 

egzekucyjnym.  
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12) W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej 

obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie, 

jednakże grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł (art. 121 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- zmiana opublikowana w Dz. U. z 

1996 r. nr 146, poz. 680).  

Metody współpracy z policją  

1) W ramach długofalowej pracy szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę 

w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

2) Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz 

specjalista ds. nieletnich właściwej jednostki policji.  

3) Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego 

znajduje się szkoła/placówka. Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z 

policją, specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić 

wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje 

i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.  

4) W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

a) spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół 

z zaproszonymi specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizację dzieci i młodzieży w środowisku 

lokalnym;  

b) spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na 

temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych 

aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz sposobów unikania 

zagrożeń;  

c) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły „wypełniających 

znamiona przestępstwa”, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia 

uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;  

d) udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących 

mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;  

e) wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktyki 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich.   

5) Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa 

w niniejszych „Procedurach”albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do 

zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest 

konieczna. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole, powinna być 
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wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi szkoły lub uzgodniona z innymi 

pracownikami szkoły. 


