
PROCEDURY POSTĘPOWANIA

NAUCZYCIELI

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH



PROCEDURY

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

podstawowe zasady
 Podczas interwencji staraj się stosować wypracowane

w szkole procedury dotyczące podobnych zdarzeń.

 Podczas interwencji staraj się zapewnić sobie pomoc

innego nauczyciela.

 Dokumentuj podjęcie każdej interwencji.

 W dokumentacji przedstawiaj pełny przebieg

zdarzenia:

 dane świadków

 dane osób interweniujących,

 dane sprawców,

 czas, miejsce i okoliczności zdarzenia



PROCEDURY

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

podstawowe zasady:

 Zanim podejmiesz interwencję upewnij się, że jesteś

w stanie ją zakończyć, w przeciwnym wypadku poproś

o pomoc.

 Pamiętaj, w interwencji liczy się rozwaga,

opanowanie i prawidłowa ocena sytuacji.

 Nigdy nie odmawiaj pomocy innemu nauczycielowi.



PROCEDURY

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

podstawowe zasady:

 W przypadku informowania sądu rodzinnego i Policji

należy pamiętać o przekazaniu pełnych danych

nieletniego i jego rodziców (opiekuna).

 Policja, sąd, prokuratura są uprawnione do

otrzymania takich informacji.

 Przesyłając informacje należy wyraźnie rozgraniczyć

fakty od opinii i spekulacji.

Należy pamiętać, że adresat zazwyczaj nie zna

realiów szkoły.



Postępowanie z  uczniem, który nie 

ukończył 18 lat a przejawia oznaki 

demoralizacji

1. Przekazujemy informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga

i dyrektora szkoły.

3.Wychowawca wzywa rodziców (opiekuna) ucznia

i informuje ich o faktach.

4. Rozmawia z uczniem w obecności rodziców,

zobowiązanie go do zmiany postępowania.

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, a przejawy

demoralizacji pojawiają się nadal, szkoła pisemnie

powiadamia sąd rodzinny lub Policję.



Postępowanie z  uczniem, który nie 

ukończył 18 lat a przejawia oznaki 

demoralizacji

6. Podobnie należy postąpić jeżeli szkoła wyczerpie

wszystkie dostępne jej możliwości oddziaływania

wychowawczego.

7. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji

przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a brak jest

znamion przestępstwa, postępowanie z takim uczniem

powinien określać regulamin (statut) szkoły.



Postępowanie z  uczniem, który nie 

ukończył 18 lat a przejawia oznaki 

demoralizacji

8. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu

przestępstwa ściganego z urzędu przez ucznia, który

ukończył 17 lat szkoła jako instytucja zobowiązana jest
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję - art 304 §
2 kpk.



Postępowanie z uczniem, który na 

terenie szkoły znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub środka 

odurzającego

1. Powiadomić wychowawcę, potwierdzić swoje

przypuszczenia.

2. Odizolować ucznia, ale zapewnić mu stałą opiekę.

3. Zawiadomić dyrektora i rodziców i zobowiązać ich

do natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły.

4. Wezwać lekarza jeżeli zachodzi obawa o zdrowie

ucznia.

5. Lekarz decyduje jedynie o ewentualnym

umieszczeniu ucznia w placówce służby zdrowia.



Postępowanie z uczniem, który na 

terenie szkoły znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub środka 

odurzającego

6. Policja może zatrzymać osobę do wytrzeźwienia

jedynie w przewidzianych prawem przypadkach.

7. Jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat należy o fakcie

powiadomić Sąd Rodzinny lub Policję.

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez

uczniów, którzy ukończyli 17 lat jest wykroczeniem.

Należy o tym fakcie powiadomić Policję, która

podejmie stosowne czynności.



Postępowanie z uczniem, który na 

terenie szkoły posiada narkotyki

1. Nauczyciel zawsze w obecności innej osoby wzywa

ucznia do ich wydania, opróżnienia kieszeni, pokazania

zawartości plecaka lub innych podejrzanych

przedmiotów. UCZNIA NIE PRZESZUKUJEMY!

2. Zawiadamiamy dyrektora i rodziców, których

wzywamy do stawienia się w szkole.

3. Gdy uczeń odmawia współpracy (wydania

substancji, pokazania zawartości kieszeni, plecaka)

należy wezwać Policję, dalszy tok postępowania należy

do jej kompetencji.



Postępowanie z uczniem, który na 

terenie szkoły posiada narkotyki

4. W przypadku wydania substancji należy ją

zabezpieczyć i wezwać Policję. Ucznia jako sprawcę

należy zatrzymać do przyjazdu Policji.

5. Nie wolno przechowywać takiej substancji,

przekazywać jej innym osobom .

6. Całe zdarzenie możliwie dokładnie udokumentować.



PROCEDURY

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

Skuteczność prowadzonej w szkole interwencji  

zależy głównie od kompetencji interweniującego 

oraz od jakości współpracy z innymi 

instytucjami, 

w tym także z Policją 
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DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

Art. 4 § 3 UPN

Instytucje państwowe i organizacje społeczne, 

które w związku ze swą działalnością 

dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego 

czynu karalnego ściganego z urzędu, są

zobowiązane niezwłocznie zawiadomić

o tym sąd rodzinny lub Policję 
oraz podjąć czynności niecierpiące zwłoki aby 

nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 

przestępstwa.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


