Szkoły Podstawowej nr 5
im. Dzieci Polskich
w Pile

Rok szkolny 2015/2016

Podstawy prawne stosowanych procedur:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
/tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz.109, z późn. zm./ oraz przepisy
wykonawcze w związku z ustawą.
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm./.
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z
2003 r. Nr 24, poz. 198/.
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn.
zm./.
5) Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24
października 2003 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez
policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości
nieletnich.
6) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi
zmianami
7) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18
sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
8) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dz.U.2015.0.583
9) Ustawa z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.13.09.2011r.w sprawie procedury
„Niebieskiej Karty”

UWAGA:
Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w
„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 wcześniej
zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z zastępcą dyrektora lub pedagogiem
szkolnym.
Ilekroć w „Procedurach (…)” mówi się szkoła oznacza to dyrektora lub pedagoga
szkolnego.

Postępowanie nauczyciela w sytuacji obserwowania zaniedbań opiekuńczowychowawczych wobec ucznia ze strony domu rodzinnego
1.
Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o zaobserwowanych zdarzeniach,
niepokojących obserwacjach.
2. Wychowawca po obserwacji i potwierdzeniu informacji wzywa
rodziców/
opiekunów dziecka i omawia z nimi sytuację odnotowując ten fakt w dzienniku.
Zobowiązuje rodziców/opiekunów do zmian dot. zakresu odpowiedniej opieki
nad
dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej
może zaproponować rodzicom
pomoc specjalistyczną lub skierować do odpowiednich służb pomocowych (MOPS).
Informuje również o konsekwencjach dalszych zaniedbań.
3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się
do
szkoły,
a
wychowawca nadal obserwuje lub napływają
informacje
o
przejawach
zaniedbań wobec dziecka, zgłasza sytuację do pedagoga/psychologa lub dyrektora
szkoły.
4. Dyrektor lub pedagog/psycholog szkolny wzywa rodziców
na
rozmowę,
zobowiązując w niej rodziców do
wprowadzenia zmian w postępowaniu wobec
dziecka.
5. Jeżeli nadal rodzice odmawiają współpracy lub nie
stawiają się na wezwanie
szkoła pisemnie powiadamia o
zaistniałej sytuacji sąd rodzinny.
Podobnie, szkoła powiadamia sąd, jeżeli wykorzysta
wszystkie dostępne jej
środki oddziaływań wychowawczych,
(rozmowa z rodzicami ucznia, spotkania z
pedagogiem/psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych
rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

W

przypadku

stwierdzenia

lub

uzasadnionego

podejrzenia

stosowania

przemocy wobec dziecka przez rodzica/opiekuna nauczyciel postępuje zgodnie
z procedurą Niebieskiej Karty powiadamiając pedagoga/psychologa szkolnego i
dyrektora.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk, 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 teczki 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 teczki, szkoła 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.






UWAGA:
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:
posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do
użycia;
wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył
13 lat, a nie ukończył 17 lat.
Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni
uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje
się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien
podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy/ dyrektora lub pedagoga
szkolnego.
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. Dyrektor wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej.
4. Dyrektor szkoły zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania
dziecka to o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia,
albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po
ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Szkoła 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 zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,1 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 jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk 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 , który wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

1

Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3.

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w
celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne
zachowania świadczące o demoralizacji,2 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 z uczniem, w ich
obecności odnotowując ten fakt w dzienniku. W przypadku potwierdzenia informacji,
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji
profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej
placówki i udział dziecka 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,
szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (wydział ds.
nieletnich).
5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej
środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia,
spotkania
z pedagogiem/psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

2

Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne
uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup
przestępczych – art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez 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 Upn i art. 304 Kpk).
( przykłady czynów karalnych na ostatniej stronie niniejszej broszury)
Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub
przestępstwa:
 niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
 przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi
szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
 powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy przez pedagoga lub dyrektora,
 niezwłoczne powiadomienie policji przez pedagoga lub dyrektora w przypadku
gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest
uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na
terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot
pochodzący z kradzieży)
 przekazanie informacji do wychowawcy klasy.
Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
 udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia
poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
 niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły/ pedagoga szkolnego,
 powiadomienie rodziców ucznia,
 niezwłoczne wezwanie policji przez pedagoga lub dyrektora w przypadku, kiedy
istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa,
ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
 przekazanie informacji do wychowawcy klasy.

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 , zawiadomić dyrektora, który wzywa policję - tel.997 lub 112

Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego
Ścigane z urzędu.
art. 158 § 1 udział w bójce lub pobiciu – bójka
art. 200 kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego
lub poddania się innej czynności seksualnej
art. 207 znęcanie się
art. 222 naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza
art. 240 § 1 nie zawiadomienie o przestępstwie
art. 245 wywieranie wpływu na świadka, biegłego lub tłumacza
art. 270 podrabianie dokumentów
art. 278 kradzież
art. 279 § 1 kto kradnie z włamaniem
art. 280 rozbój
art. 281 kradzież rozbójnicza
art. 282 wymuszenie rozbójnicze
art. 284 przywłaszczenie
art. 286 oszustwo

W art.4. § 1. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich sprecyzowano,
że „każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji
nieletniego, szczególnie naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie
czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub
kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawiania nierządu, włóczęgostwo, udział w
grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania
temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego,
szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.”
§ 2. „ Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez
nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję”.
§ 3. „Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze
swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu
karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym
sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.”

