Procedury postępowania nauczycieli
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku
w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją
Podstawy prawne stosowanych procedur:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z p. zm.-tekst
jednolity Dz. z 2002r. Nr 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
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani.
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
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 1991 r. o systemie oświaty 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
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją
dotyczącą następujących sytuacji:
I. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem alkoholu lub narkotyków
II. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem
narkotyk
III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie alkohol lub substancję
przypominającą narkotyk
IV. W przypadku dokonania przez ucznia czynu karalnego lub przestępstwa
V. W przypadku ucznia, który stal się ofiarą czynu karalnego
Działania interwencyjne
W przypadku gdy uczeń poniżej 18 roku życia – używa alkoholu, środków psychoaktywnych,
uprawia nierząd, przejawia zachowania świadczące o demoralizacji- nauczyciel podejmuje
następujące kroki;
1. Przekazuje informację wychowawcy klasy
2.Wychowawca informuje pedagoga
3.Wychowawca wzywa rodziców (prawnych opiekunów) – rozmowa z rodzicami i uczniem
4. Zobowiązuje rodziców do wzmożenia nadzoru, ucznia do zaniechania podobnych działań
5. Składa propozycję skorzystania z pomocy specjalistycznej
6. Jeśli rodzice odmawiają współpracy lub rodzice nie stawiają się do szkoły, a dziecko nie zmienia
postępowania – powiadamia sąd rodzinny lub policję(specjalistę do spraw nieletnich)
7. Jeśli uczeń który ukończył 17 lat dokonuje przestępstwa ściganego z urzędu art. 304 par. 2 KPK
– dyrektor niezwłocznie zawiadamia prokuraturę lub policję

W przypadku, gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego na
terenie placówki - nauczyciel podejmuje następujące kroki:
1. Przekazuje informację wychowawcy klasy
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy – bezpieczne miejsce pod stałym nadzorem
3. Wzywa lekarza- w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia
4.Wzywa rodziców (prawnych opiekunów) – zobowiązuje do zabrania ucznia ze szkoły – rodzic
pisemnie potwierdza zabranie ucznia ze szkoły
( z określeniem stanu, w którym został zabrany)
5. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły – powiadomienie policji
6. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości – policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby
wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych z jednoczesnym
powiadomieniem opiekunów prawnych oraz sądu rodzinnego
W przypadku znalezienia alkoholu lub substancji przypominającej narkotyk na terenie placówki:
1. Zabezpiecza substancję (z zachowaniem ostrożności) – przed zniszczeniem jej lub użyciem przez
inne osoby
2. Podejmuje próbę ustalenia do kogo substancja należy
3.Powiadamia dyrektora szkoły
4. Wzywa policję i przekazuje wszelkie informacje związane ze zdarzeniem oraz kopię karty
interwencyjnej
W przypadku dokonania przez ucznia czynu karalnego, nauczyciel: Art. 4 upn i art. 304 KPK
1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora
2 .Odizolowuje sprawcę
3. Podejmuje kroki wobec ofiary lub ofiar czynu karalnego
4. Powiadamia rodziców – ucznia sprawcy
5. Niezwłocznie powiadamia policję
6. Zabezpiecza dowody przestępstwa
W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy, nauczyciel
1. Udziela pierwszej pomocy
2. Wzywa lekarza
3. Niezwłocznie powiadamia dyrektora
4. Powiadamia rodziców
5. Niezwłocznie wzywa policję ( zabezpiecza dowody przestępstwa)
W przypadku znalezienia broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub
przedmiotów – należy zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie placówki i
wezwać policję
Współpraca szkoły z policją
1. Nawiązanie stałego kontaktu z przedstawicielem policji – specjalista ds. nieletnich
2. Nawiązanie współpracy z dzielnicowym – adres, telefon w widocznym miejscu
3. Ustalenie zasad kontaktu, stałych roboczych kontaktów

4. wzajemna edukacja- aspekty prawa- policja: problemy wychowawcze – pedagodzy: spotkania z
młodzieżą – policja, pedagog, psycholog szkolny
5. Udział w szkolnych programach profilaktyki ( w tym dotyczących bezpieczeństwa,
odpowiedzialności karnej nieletnich)
Demoralizacja ( zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich)
Postawa wyrażająca się w negatywnym sposobie funkcjonowania w życiu społecznym, przejawiająca
się w nieumiejętności dostosowania się do oczekiwań otoczenia, do powszechnie obowiązujących
norm społecznych.
Przejawy demoralizacji:
Naruszanie zasad współżycia społecznego – agresja, przemoc słowna i psychiczna.
Popełnianie czynu zabronionego – działanie wyczerpujące znamiona przestępstwa lub wykroczenia w
rozumieniu przepisów karnych
Systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego – systematyczne,
ciągłe, wielokrotne opuszczanie zajęć szkolnych
Używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych – użycie lub stałe używanie ww. środków w
celu uzyskania odmiennego stanu świadomości
Uprawianie nierządu – obcowanie płciowe – czyn, który w rażący sposób narusza poczucie wstydu,
dokonywany w lubieżnym zamiarze, zmierzający do pobudzenia lub zaspokojenia własnego lub
czyjegoś popędu płciowego
Włóczęgostwo – zmiana miejsca pobytu bez zamiaru pozostawania na stałe ( nie każda ucieczka z
domu jest włóczęgostwem )
Udział w grupach przestępczych – przemoc, agresja, kradzieże, wymuszenia, handel narkotykami

