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PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR:   

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U.               

z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. 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 p. 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 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.                          

w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji                 

i przestępczości nieletnich.  

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329                     

z późn. zm./  

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.                       

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci        

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/. 

 8) Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r.Nr 10, poz.55)   

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające  

rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  

35 z 2007 r. poz. 222)   

10) Uchwała Nr 548/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008r.  

11) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08. 1994 (DzU 1994 nr 111, poz. 

535) 

12) Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, 

alkoholizmem i prostytucją – Moduł Krajowego programu Zapobiegania Niedostosowaniu 

Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów w 

dniu 13 stycznia 2004 roku (WWW.mens.pl). 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ 

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń, 

który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się 

w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
1
  

 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 do bezwzględnego 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, 

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 kompetencji 

tych instytucji.   

6. Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu 18 roku życia (a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa), sposób 

postępowania nauczyciela w takim przypadku powinien być uregulowany w statucie 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 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

 

                                                           
1
 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   
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II.       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. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

 2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, a sam 

wraca do swoich zajęć.  

3. Dyrektor lub wychowawca wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości                            

lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

4. Dyrektor lub wychowawca zawiadamia o tym fakcie 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 funkcjonariuszom policji - decyduje 

lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. W  miarę możliwości wychowawca lub pod nieobecność wychowawcy inny nauczyciel   

ustala źródło pochodzenia alkoholu lub środka odurzającego oraz świadków mających 

związek ze zdarzeniem.  

6. 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 zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.                     

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości
2
, 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. 

 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 ust. 1  Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                          

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić Policję.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 
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III.     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. 

Zabezpieczając środek przypominający wyglądem narkotyk nauczycielowi nie wolno 

substancji wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać, sprawdzać smak, 

dotykać, itp. Substancje należy umieścić w pomieszczeniu niedostępnym dla innych, nie 

pozostawiając jej bez dozoru – nawet w pomieszczeniu zamkniętym.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa Policję.   

3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.    

Najbliższą jednostkę Policji należy powiadomić niezwłocznie a zabezpieczoną substancję 

przekazać przybyłym Policjantom. Nie wolno ujawnionego  środka samemu dostarczać do 

komisariatu lub komendy Policji. 
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IV     Procedura w  przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie  

substancję przypominającą narkotyk.   

             Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:   

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (dyrektora, wychowawcy, pedagoga, psychologa) ma 

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

kieszeni (we własnej odzieży), ew. 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.   

Przybyli do szkoły rodzice/opiekunowie nie mogą zabrać dziecka do domu ponieważ                     

w związku z popełnionym przestępstwem Policja na podstawie art. 37 § 1 u .p .n. musi 

wykonać z nieletnim, który popełnił czyn karalny, czynności niecierpiące zwłoki np. 

zatrzymać nieletniego w celu wykonania czynności procesowych. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją 

do ekspertyzy.  

Nauczyciel do czasu przyjazdu policji  powinien ucznia odizolować (np. w gabinecie 

dyrektora, pedagoga) kontrolując przez cały czas jego zachowanie. Należy zwrócić uwagę 

aby uczeń nie ukrył, przekazał innej osobie, połknął lub wyrzucił posiadaną substancje 

narkotyczną. 

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.   
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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 każdym przypadku popełnienia czynu 

karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd 

rodzinny.  (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).   
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V.       Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego
3
 lub przestępstwa.   

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:   

1. Niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.  

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły. 

 4. Powiadamia rodziców ucznia – sprawcy.  

5. Niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, kradzież itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie 

jest nikomu znana.  

W przypadku popełnienia na terenie szkoły jakiegokolwiek czynu karalnego albo 

przestępstwa lub wykroczenia dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia najbliższej jednostki Policji a przyjmujący zgłoszenie Policjant podejmie 

dalsze decyzje co do toku postępowania. Nauczyciel z uwagi na brak szczegółowej wiedzy 

prawniczej, nie zawsze właściwie zakwalifikuje zdarzenie, co może przynieść  

nieodwracalne, negatywne skutki np. zatarcie śladów i dowodów czynu, pozbycie się przez 

sprawce przedmiotów służących do popełnienia czynu lub pochodzących z popełnionego 

czynu, ucieczki lub ukrycie się sprawcy.    

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, (np. ostre przedmioty, przedmioty 

pochodzące z kradzieży).    

Przez zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa należy rozumieć takie działanie, które 

nie spowoduje zatarcia lub utraty pozostawionych przez sprawcę śladów np. poprzez 

naniesienie własnych linii papilarnych, śladów obuwia itp. Śladów nie wolno: dotykać, 

zmieniać ich położenia, dopuszczać do nich osób postronnych. Odstępstwem od takiego 

postępowania są sytuacje, kiedy zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia 

ludzkiego albo mienia. Należy zatem pamiętać, ze w przypadku zaistnienia na terenie szkoły 

zdarzenia, gdzie występują jakiegokolwiek ślady lub dowody, należy wezwać Policję. 

Przybyli na miejsce policjanci sami ocenią przydatność dowodową pozostawionych przez 

sprawce sladów i dowodów. 

 

 

                                                           
3
 Czyn karalny – w myśl przepisów ( art. 1 § 2 pkt. 2 u.p.n) jest to czyn zabroniony przez ustawę jako 

przestępstwo ( art. 1 k.k), a więc zbrodnia lub występek ( art. 7 § 2 i 3 k.k), przestępstwo skarbowe ( art.53 § 2 

k.k.s.) oraz wykroczenie określone w następujących przepisach Kodeksu Wykroczeń: np. - art. 51 ( zakłócenie 

porządku publicznego) - art. 62 ( znęcanie się nad zwierzętami) - art. 69 ( niszczenie i uszkadzanie znaków 

umieszczonych przez organ państwowy) - art. 74.( uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających 

niebezpieczeństwu) - art. 76 ( rzucanie kamieniami w pojazdy będące w ruchu) - art. 119 ( kradzież lub 

przywłaszczenie mienia o wartości – obecnie 250 zł) - art. 143 ( utrudnienie korzystania z urządzeń 

przeznaczonych do użytku publicznego 
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VI.     Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.   

           Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:   

1. Udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie pielęgniarki, lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

 2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

3. Powiadamia rodziców ucznia.  

4. Niezwłocznie wzywa policję 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. 
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VII Procedura postępowania w przypadku, powzięcia podejrzenia istnienia przemocy 

w rodzinie. 

Nauczyciel/pedagog/psycholog powinien podjąć następujące kroki:   

1. Przyjecie zgłoszenie problemu dziecka lub członka rodziny dziecka. 

2. Sporządzenie notatki służbowej, którą można opracować w obecności pielęgniarki 

medycyny szkolnej. 

3. Zawiadomienie dyrektora szkoły. 

4. Zawiadomienie telefoniczne lub osobiste rejonowego pracownika socjalnego w celu 

uzupełnienia danych i sprawdzenia, czy rodzina pozostaje pod opieka MOPS. 

5. Nawiązanie kontaktu z kuratorem sądowym, jeżeli takowy jest ustanowiony. 

6. Zawiadomienie rodziców w sposób najbardziej dogodny. 

7. Sporządzenie i przesłanie faksem notatki do Sądu, kopia notatki trafia również                           

do Działu opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

8. Telefoniczne zawiadomienie Działu opieki nad Dzieckiem MOPS w celu ustalenia 

ewentualnego miejsca umieszczenia dziecka. 

9. Powiadomienie Policji.  

10. Wykonanie niezbędnych czynności zmierzających do zabezpieczenie dziecka oraz 

zabezpieczenie materiału dowodowego: 

 Uczestniczenie pracownika placówki wraz z dzieckiem w oględzinach 

lekarskich (szpital, pogotowie lub przychodnia prywatna za pobraniem 

rachunku), 

 Udział pedagoga, psychologa, wychowawcy lub innej wyznaczonej przez 

dyrektora placówki osoby podczas transportu dzieci i młodzieży 

organizowanego przez MOPS, 

 W sytuacjach ekstremalnych nawiązanie kontaktu z Ośrodkiem 

Dyspozycyjnym Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 
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VIII Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia suicydalnego. 

1. Ocena ryzyka podjęcia próby samobójczej w trakcie rozmowy z uczniem: 

a) nasilone myśli i tendencje samobójcze, opracowany plan samobójstwa, dostęp do 

śmiertelnych środków – natychmiastowe działanie mające zapewnić 

bezpieczeństwo, wezwanie pogotowia w celu doprowadzenia do konsultacji 

specjalistycznej. 

b) Rozważania o śmierci, objawy depresji, uzależnień – opracowanie planu interwencji 

w najbliższym czasie -  pomoc psychiatryczna, opieka ambulatoryjna, opieka PPP, 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ustalenie systematycznych spotkań w celu 

monitorowania nastroju i zagrożenia suicydalnego. 

2. Kontakt z rodzicami i przekazanie im informacji o zagrożeniu samobójczym                    

oraz wyjaśnienie im powodów konieczności konsultacji specjalistycznej. 

3. Wskazanie rodzicom miejsc pomocy, w razie potrzeby pomoc w umówieniu wizyty. 

4. Spotkanie z uczniem po konsultacji i dalsze monitorowanie sytuacji. 

5. Pisemne potwierdzenie przekazania informacji o zagrożeniu suicydalnym                       

dla rodziców. 

 

„Potwierdzamy, że zostaliśmy powiadomieni o zagrożeniu podjęcia próby samobójczej 

przez nasze dziecko/ podopiecznego………………………………………………oraz 

konieczności niezwłocznej/szybkiej konsultacji specjalistycznej (psychologicznej, 

psychiatrycznej). Zostały nam przekazane numery tel. i adresy placówek, gdzie możemy 

uzyskać pomoc……………… 

Zobowiązujemy się do dostarczenia informacji zwrotnej po konsultacji specjalistycznej w 

celu zorganizowania opieki i pomocy na terenie szkoły.” 

 

…………………………..                                                      ………………………………… 

    miejscowość i data                                                                podpisy rodziców / opiekunów 
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6. Komunikat do dyspozytorni pogotowia ratunkowego: 

 

„Stwierdziliśmy bezpośrednie zagrożenie dla życia naszego ucznia poprzez duże ryzyko 

podjęcia próby samobójczej. Dlatego konieczne jest niezwłoczne przewiezienie go na 

konsultację psychiatryczną. Prosimy o szybka interwencję w celu zabezpieczenia życia 

dziecka.” 

7. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego – regulacje prawne: 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08. 1994 (DzU 1994 nr 111, poz. 535) 

Art.21.1. „Osoba, której zachowanie wskazuje na to, ze z powodu zaburzeń psychicznych 

może zagrzać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie 

jest zdolna do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu 

psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona 

całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego…” 
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IX . Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje 

zatrzymania nieletniego sprawcę czynu karalnego przebywającego na zajęciach w 

szkole.    

1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi szkoły powód przybycia i okazuje się 

legitymacją służbową. 

 2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji.  

3. Policja informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia. 

 4. Policjant w obecności dyrektora szkoły  informuje wymienionego o przyczynach 

przybycia i czynnościach jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą np. przesłuchanie, 

okazanie.  

5. Policja informuje rodziców nieletniego lub opiekunów prawnych o wykonywanych 

czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji 

celem uczestniczenia w czynnościach. 

 6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich 

dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną 

informację i dostarcza ją do miejsca ich zamieszkania.  

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców  w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor 

szkoły wyznacza nauczyciela  do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzone                     

w szkole lub jednostce policji.  

8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje 

nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu.   

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie 

Dziecka policjant informuje o tym rodziców i dyrektora szkoły.     
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X. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciela 

lub pracownika szkoły.               

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela od 24 maja 2007 

roku określenie „funkcjonariusz publiczny” dotyczy również nauczycieli. Podstawa prawna :  

Art.63 ustawy z dnia 26.01.1982 r Karta Nauczyciela w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych nauczyciel objęty został ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych 

na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Oznacza to, że zarówno dyrektor, jak i organ 

prowadzący szkołę muszą z urzędu występować w obronie nauczyciela, którego prawa 

zostały naruszone (dotychczas czyny zabronione popełnione na szkodę nauczyciela były 

ścigane z oskarżenia prywatnego).   Tak więc wykonywanie funkcji przez funkcjonariusza 

publicznego jest chronione przez Kodeks Karny, rozdział XXIX. Chodzi tu o przestępstwa 

takie jak:   

1. naruszenie nietykalności cielesnej (art.222 kk)  

2. dokonanie czynnej napaści na funkcjonariusza (art.223 kk)  

3. znieważenie funkcjonariusza (art.226 kk)  

4. stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy (art.224 kk)   

Funkcjonariusze publiczni podlegają szczególnej ochronie prawnej. Prawo przewiduje 

surowsze kary za znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej oraz czynną napaść,                    

na taką osobę.   

1. W przypadku uchybienia przez ucznia obowiązków, a w szczególności naruszenia 

godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły prowadzi się wewnątrzszkolne   

postępowanie wyjaśniające.    

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

wyjaśniającą z nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły,  uczniem, rodzicem                        

/ prawnym opiekunem.    

3.  Dyrektor włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy.   

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

nauczyciela, dyrektor ma prawo zastosować wobec ucznia konsekwencje w postaci:                         

- upomnienia ustnego  - upomnienia pisemnego  - obniżenia oceny zachowania                            

do nieodpowiedniej lub nagannej - zawieszenia prawa do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz - zawieszenia pełnienia funkcji 

społecznej.    

 5. Po czynnościach wyjaśniających , stwierdzających,  że nie nastąpiło naruszenie godności 

osobistej pracownika szkoły, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają 

poinformowani zainteresowani.      
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6. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się wielokrotnie 

naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika  szkoły,   dyrektor ma 

prawo: - wystąpić do Policji – Wydziału Spraw Nieletnich lub Sądu   Rodzinnego                        

o rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia.  

7.  Jeżeli naruszenia godności osobistej nauczyciela dopuścił się rodzic ucznia, dyrektor 

pisemnie informuje organ prowadzący w celu wspólnego podjęcia dalszych działań.    

 

 

 

  


