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I. Wybrane akty prawne stosowane w procedurach dotyczących 

postępowania wobec małoletnich i nieletnich 
 

1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)  

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. 

z 2007r. Nr 70, poz. 473).  

3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r.  

Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. 

z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826).  

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 1997 r., poz. 602; z 2001 r. Nr 129, poz. 1444). 

5. Ustawa z dnia 5 kwietnia 1999 r. o Policji 

(Dz. U. Nr 30, poz. 179 z póź. zm.). 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004r.).  

7. 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. 

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

w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

11. Kodeks Karny (k.k.). 

12. Kodeks Postępowania Karnego (k.p.k.). 

13. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (k.r.o.). 

14. Kodeks Postępowania Cywilnego (k.p.c.). 

15. Kodeks Wykroczeń (k.w.). 

 

II. Terminologia 
 

Demoralizacja - oznacza stan bądź proces charakteryzujący negatywne postawy  

i zachowania osoby nieletniej w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie 

podstawowych norm i zasad postępowania. Jest ona wynikiem, a jednocześnie przejawem 

nieprzystosowania społecznego.  

Nieletni – pojęcie podstawowe do Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich, to osoba: 

- która nie ukończyła lat 18, jeśli wobec niej podejmuje się środki w zakresie zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji,  

- która po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem lat 17 dokonała czynu karalnego,  

- wobec których orzeczone zostały środki wychowawcze lub poprawcze.  

Czyn karalny - czyn zabroniony przez Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich jako 

przestępstwo (zbrodnia lub występek) lub wykroczenie (działanie: postępek, uczynek,  

albo zaniechanie działania).  

Nieletni przed 13 rokiem życia nie popełnia w rozumieniu Ustawy czynu karalnego.   
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III. Jak i kiedy kontaktować się z Policją? 

Przestępczość nieletnich to temat, który od lat wywołuje w społeczeństwie  

spore emocje. Kategorie przestępstw, jakich dokonują nieletni przedstawiają się następująco: 

 

 rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze  

 uszczerbek na zdrowiu  

 bójki lub pobicia  

 kradzież cudzej rzeczy  

 kradzież z włamaniem  

 zgwałcenie   

 

W przypadku zaistnienia okoliczności mogących wskazywać na popełnienie 

przestępstwa należy skontaktować się z : 

pogotowiem policyjnym – telefon stacjonarny 997 lub z telefonu komórkowego na numer 112 

lub korzystać z bezpłatnej infolinii policyjnej nr 800-130-334. 
 

Dzwoniąc pod podane numery pogotowia policyjnego możemy oczekiwać załatwienia 

spraw wymagających podjęcia szybkiej interwencji. W innych przypadkach udajemy  

się osobiście do Komendy Miejskiej Policji lub najbliższego Komisariatu Policji  

i powiadamiamy o zaistniałym zdarzeniu. 

 

 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. 

 

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

w „Procedurach…” albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez 

szkołę określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda dotycząca 

uczniów wizyta policjant w szkole, jest wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi  

lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

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. 

IV. Osoba trzecia przy przesłuchaniu świadka nieletniego 

Kodeks postępowania karnego nie normuje kwestii udziału w przesłuchaniu świadka 

niepełnoletniego osób trzecich. Mając to na względzie należy skorzystać z regulacji zawartej 

w art. 95 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – (k.r.o.), który stanowi, że dziecko pozostaje 

pod pieczą rodziców lub opiekunów. W przypadku braku możliwości przesłuchania  

w obecności przedstawicieli ustawowych, pod których pieczą dziecko pozostaje można 

przesłuchać małoletniego w obecności pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela. 

 

  



5 
 

V. Sposoby powiadamiania o przestępstwie wobec ucznia na terenie szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dziecko - ofiara przestępstwa 

Dziecko - świadek przestępstwa 

Wychowawca klasy Inny nauczyciel Pedagog szkolny 

Policja 
‒ Komendant 

‒ Asystent ds. nieletnich 

‒ Dzielnicowy 

‒ Inny policjant 

Dyrektor Rodzice 



6 
 

VI. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji 

prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży, Rodziców oraz nauczycieli 
 

W ZS w Krzymowie systematycznie prowadzi się edukację prozdrowotną, promocje zdrowia 

psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli. 

Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji: 

 Programu Wychowawczego Szkoły 

 Programu Profilaktyki Twoja Przyszłość 

 zajęć edukacyjnych – zgodnie z podstawą programową 

 godzin wychowawczych 

 Dnia Profilaktyki w szkole  

 warsztatów wyjazdowych o tematyce uzależnień 

 zebrań  i konsultacji z Rodzicami 

 konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej 

 imprez sportowych i rekreacyjnych 

 festynów rodzinnych organizowanych we współpracy z GKRPAiN 

 wyjazdów rekreacyjnych, wycieczek szkolnych 

 spotkań indywidualnych i grupowych oraz konsultacji z pedagogiem/ psychologiem 

PPP w  Ślesinie – Filia w Koninie 

 akcji informacyjnych w ramach realizacji działań i programów prozdrowotnych  

 współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych, 

profilaktycznych, zdrowotnych  

 wewnątrzdoskonalenia nauczycieli  

VII. Metody i formy rozwijania działalności informacyjnej 
 

Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców 

oraz nauczycieli wiedzy na temat: 
 

 szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się zagrożeniem 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień , 

 dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem, 

 możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, 

 skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziała. 

 

Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez: 
 

 realizowanie konkursów i akcji prozdrowotnych i profilaktycznych na terenie szkoły, 

 motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach 

promujących zdrowy styl życia, 

 opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, wykonywanie gazetek  

oraz ulotek dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat radzenia sobie z problemami 

dnia codziennego, problemami uzależnień 

 wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej 
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 rozmowy, spotkania indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu 

przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami 

psychoaktywnymi oraz warsztaty 

 organizowanie pogadanek, spotkań z przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej –  

w tym edukacja prawna dzieci i młodzieży oraz rodziców 

 edukację nauczycieli /kursy, szkolenia, warsztaty, udział w konferencjach  

 przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów oraz zapraszanie specjalistów 

na szkolenia Rady Pedagogicznej 

VIII. Zadania pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
 

1. Dyrektor szkoły:  

 Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły.  

 Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, 

zapobiegawczych i interwencyjnych.  

 Na bieżąco informowany jest głównie przez pedagoga oraz wychowawców, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach 

wynikających z realizacji strategii.  

 Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona  

z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców. 

 

2. Nauczyciele i wychowawcy klas:  

 Realizują zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczym, Programie 

Profilaktyki oraz w planach pracy wychowawcy klasy.  

 Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego  

i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach wychowawczych, na zajęciach 

pozalekcyjnych, zajęciach w świetlicy szkolnej, kołach zainteresowań itp. 

 Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, 

których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia. 

 Uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej 

interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.  

 Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując 

o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem 

bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.  

 Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań 

ryzykownych uczniów swojej klasy.  

 Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, szkolną 

pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych  

i edukacji prozdrowotnej.  

 

3. Pedagog szkolny:  

 Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie 

szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom 

podejmującym zachowania ryzykowne.  

 Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem 

(ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, 
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rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje  

z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły).  

 Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród 

młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat 

szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia  

i życia uczniów.  

 Prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące 

minimalizowania skutków zachowań ryzykownych młodzieży.  

 Wspiera wychowawców klas i nauczycieli w działaniach wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.  

 Inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

ucznia.  

 Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.  

 Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy 

(placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc 

społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, 

placówki leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące 

pomocą rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom 

współuzależnionym.  

 Organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy  

z wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogólnoszkolne w celu 

zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia 

własnej wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form 

aktywności, rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych.  

 Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę 

w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.  

 Organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach 

organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością.  

 Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie 

zachowań ryzykownych młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji  

lub w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł  

się w sytuacji kryzysowej.  

 

5. Pielęgniarka szkolna:  

 Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga 

takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje.  

 Wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.  

 Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń 

jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.  

 Współpracuje z pedagogiem w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzenia, że uczeń  

ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym 

odżywianiem.  

 

6. Pracownicy administracji i obsługi szkoły:  

 Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji  

na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły 

(podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada 
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substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą 

przemocy).  

 Informują dyrektora szkoły lub pedagoga, wychowawcę lub nauczyciela o każdym 

niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej 

interwencji pracownika szkoły.  

IX. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń 

związanych ze środkami odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi, uwzględnienie zadań osób podejmujących 

interwencję 
 

Algorytm postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego  

pod wpływem alkoholu 
 

1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go samego. 

2. W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla 

swego życia lub zdrowia innych osób należy wezwać lekarza w celu stwierdzenia 

stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej. 

3. Powiadomić telefonicznie rodziców i zobligować ich do odebrania dziecka ze szkoły. 

4. Ustalić źródło pochodzenia alkoholu. 

5. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 

6. Powiadomić Policję w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowania nieletniego 

i zaistniała sytuacja dają powody do interwencji Policji. 

7. Policjanci mogą dokonać badania stanu trzeźwości nieletniego, w przypadku 

stwierdzenia w wydychanym powietrzu stężenia alkoholu powyżej 0, 25 mg w jednym 

dm
3
 Policja może przewieźć nieletniego do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej 

braku do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O fakcie umieszczenia 

zawiadamia się rodziców. 

8. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich uzgodnić sposób 

załatwienia sprawy. 

 
Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

art. 14, art. 40. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

 

Algorytm postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie 

wskazuje na użycie środka odurzającego. 
 

1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go samego. 

2. Zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarską. 

3. Powiadomić rodziców i zobligować ich do niezwłocznego odebrania dziecka  

ze szkoły. 

4. Zawiadomić Policję w przypadku niemożności kontaktu z rodzicami lub ze względu  

na zachowanie i stan zdrowia ucznia. 

5. Z zachowaniem bezpieczeństwa zabezpieczyć ewentualne komponenty, narzędzia 

i miejsce zdarzenia. 

6. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 
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7. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich ustalić sposób załatwienia 

sprawy. 

8. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą środków 

narkotycznych należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję, bez nagłaśniania tego  

w środowisku szkolnym. 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. 

w Polsce karane jest: 

 posiadanie każdej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej, 

 wprowadzanie do obrotu, 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

UWAGA! 

W przypadku stwierdzenia, że pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa jest uczeń szkoły 

przebywający na jej terenie, a sprawcą zdarzenia jest osoba dorosła, należy bezwzględnie  

i niezwłocznie powiadomić Policję oraz opiekunów prawnych. 

 

 

Algorytm postępowania dyrektora i pedagoga szkolnego 
 

1. Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu, zapewnić dyskrecję 

przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków  

(o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym). 

2. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę ewentualnej zwłoki 

w podaniu tej informacji. 

3. Zapewnić w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

4. Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji, w tym: 

 Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością 

świadków uwiarygodnić informację, 

 Sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce  

w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników. 

5. Powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka pokrzywdzonego, zrelacjonować  

im zdarzenie i uzgodnić z nimi, czy będą chcieli zgłosić sprawę Policji. 

6. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez rodziców należy 

ich poinformować, jakie środki podejmuje szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia. 

 

 

Środki, jakie należy przedsięwziąć to między innymi: 

 w ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy zdarzenia 

środki przewidziane Statutem Szkoły, 
 w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy i łamał normy 

społecznego zachowania, a zdarzenie którego się dopuścił nosi cechy postępującej 

demoralizacji, szkoła powinna sporządzić na tą okoliczność wystąpienie do Sądu 

Rodzinnego lub Policji. 
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Algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia, że uczeń popełnił czyn karalny  
lub przestępstwo 
 

 nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,  

 ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, a w przypadku 

kradzieży podejmuje próbę odzyskania utraconego mienia,  

 przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  

 powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia – sprawcy,  

 niezwłocznie powiadamia Policję,  

 zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące  

z przestępstwa i przekazuje je Policji,  

 sporządza notatkę ze zdarzenia. 

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, Prokuraturę lub Policję. 

 
Algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia, że uczeń stał się ofiarą czynu karalnego  
lub przestępstwa 
 

 nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie 

poprzez wezwanie pielęgniarki, wezwanie pogotowia, w przypadku, gdy ofiara 

doznała obrażeń,  

 niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,  

 powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,  

 wzywa Policję, w celu profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa,  

 ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 
 
Algorytm postępowania w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji lub przedmiotów, 
które ocenia się jako niebezpieczne (np. broń, materiały wybuchowe, nieznane substancje) 
 

 nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły,  

 nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,  

 nauczyciel uniemożliwia dostęp do tych rzeczy osobom postronnym,  

 dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję  

(tel. 997 lub 112).  
 
Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej przez ucznia 
 

 nauczyciel bądź inny pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy 

zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, 

 wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniająca z uczniem i zgłasza ten fakt 

pedagogowi, a jeśli sytuacja tego wymaga dyrektorowi szkoły, 

 wychowawca natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców sprawcy  

i poszkodowanego oraz odnotowuje ten fakt w zeszycie kontaktów z rodzicami, 

 wychowawca wpisuje sprawcy uwagę do klasowego zeszytu spostrzeżeń i udziela  

mu upomnienia nakazując zaprzestania stosowania przemocy, 

 w przypadku powtarzania się przemocy ze strony ucznia, rodzice są zobowiązani  

do zdiagnozowania przyczyn zaburzeń zachowania i objęcia dziecka specjalistyczną 

opieką terapeutyczną, 

 jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców, a uczeń nadal stosuje przemoc, 

wychowawca informuje dyrektora, który zgłasza ten fakt na Policji lub powiadamia 

Sąd Rodzinny. 
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Postępowanie w przypadku niewłaściwego realizowania obowiązku szkolnego 
 

 Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia regularnego 

uczęszczania ucznia na zajęcia szkole, 

 uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych, 

 bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy 

zliczają wyniki frekwencji tygodniowej i miesięcznej, 

 nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają jedynie: choroba, pobyt w szpitalu, 

wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe, 

 o przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice/prawni 

opiekunowie powinni poinformować  wychowawcę osobiście, telefoniczne  

lub pisemnie, mogą również przekazać informacje do sekretariatu szkoły, 

 po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek w ciągu 14 dni dostarczyć wychowawcy 

usprawiedliwienie wpisane do dzienniczka (zeszytu kontaktów) lub jeśli jest  

to zwolnienie lekarskie wkleić do dzienniczka (zeszytu kontaktów). 

 w przypadku nieobecności ucznia trwającej 7 dni i braku jej zgłoszenia przez 

rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca jest zobowiązany do podjęcia działań  

w celu ustalenia przyczyn nieobecności /kontakt telefoniczny lub e-mail/, 

 w razie braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wychowawca 

wysyła rodzicom pisemne wezwanie do szkoły z podaniem konkretnego terminu 

spotkania, celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia. Jednocześnie o sytuacji 

informuje pedagoga szkolnego. W przypadku zgłoszenia się rodziców, przypomina 

zasady realizacji obowiązku szkolnego i konsekwencje oraz sporządza ze spotkania 

notatkę. O podjętych działaniach informuje dyrektora szkoły. 
 

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50 % należy podjąć następujące działania:  
 
 

 Dyrektor szkoły wysyła do rodziców/prawnych opiekunów ucznia listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru upomnienie zawierające informację, że obowiązek szkolny 

nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczonym 

terminem oraz informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego jest zagrożone 

skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego  

(art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).  

 W przypadku braku kontaktu ze szkołą ze strony rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia pedagog szkolny zwraca się z prośbą o pomoc i interwencję do instytucji 

wspomagających pracę szkoły (Policja – dzielnicowy, GOPS, kurator, inspektor ds. 

nieletnich). 

 W przypadku dalszego nieralizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, pedagog 

szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły kieruję pismo do Sądu Rejonowego w 

Koninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinna ucznia. 

 Jeśli po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia uczeń nadal nie realizuje 

obowiązku szkolnego dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego. 
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Postępowanie w przypadku stwierdzenia wagarów. 
  

 w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu 

wagarów natychmiast kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, 

 jeśli podejrzenia potwierdziły się, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim 

rozmowę wychowawczą,  

 wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności ucznia, nawet w przypadku uzyskania 

usprawiedliwienia od rodziców, 

 w przypadku powtórzenia się sytuacji, wychowawca udziela uczniowi upomnienia               

i informuje pedagoga, który przeprowadza z uczniem rozmowę motywującą, spisuje 

kontrakt lub podejmuje inne środki oddziaływania wychowawczego, włącza  

do współpracy rodziców ucznia, 

 jeśli podjęte działania są nieskuteczne, wychowawca informuje dyrektora szkoły, 

który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami informuje o grożących 

konsekwencjach i udziela uczniowi upomnienia, 

 jeśli uczeń nadal wagaruje dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rejonowego w Koninie 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją. 
 

X. Współpraca z Rodzicami w zakresie działań wychowawczych  

i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych 
 

 Włączanie rodziców do akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy styl 

życia. 

 Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków 

psychoaktywnych oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów 

niezgodnych z prawem prowadzone przez specjalistów  z zakresu profilaktyki, 

psychoterapeutów, funkcjonariuszy Policji. 

 Wzbogacanie wiedzy i umiejętności rodziców w ramach organizowanych Warsztatów 

Umiejętności Wychowawczych. 

 Spotkania z rodzicami wychowawców i pedagoga szkolnego, przedstawianie diagnozy 

problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualne 

wskazówki, porady. 

 Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związaniem  

z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, 
organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie 

stosownych działań.  
 

XI. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych, 

zajęciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań 

ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychofizycznych i społecznych  
 

Zajęcia profilaktyczne prowadzą: 
 

 wychowawcy klas, w oparciu o plany wychowawcy klasy, w ramach godzin 

wychowawczych 

 nauczyciele przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają 

zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom 
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 w ramach zajęć edukacyjnych nauczyciele realizujący wychowanie do życia  

w rodzinie 

 świetlica szkolna angażuje dzieci w rozmaite konkursy, zabawy i ćwiczenia  

z zakresu profilaktyki i zdrowia 

 nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe 

 pedagog prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, inne  

o charakterze terapeutycznym  

 podczas lekcji wychowawczych, zajęć pedagogicznych i bibliotecznych  

realizuje się zagadnienia, ćwiczenia i zadania z programów profilaktycznych 

rekomendowanych przez MEN  - szkoła posiada osoby mające uprawnienia do 

realizacji tych programów Spójrz Inaczej, Program Siedmiu Kroków, Znajdź 

Właściwe Rozwiązanie 
 

XII. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań 

ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia 
 

Wybór przekazywanych wychowankom treści oraz stosowanych form pracy odbywa  

się zgodnie z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz percepcyjnymi.  

Podejmowane działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia 

uzależnieniem oraz występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi.  

Pod uwagę są brane między innymi następujące zagrożenia: 

 zagrożenia wynikające z wagarowania 

 zagrożenia związane z uzależnieniami 

 zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym (w drodze do i ze szkoły) 

 zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy i agresji (w szkole i poza nią) 

 zagrożenia związane z nie higienicznym stylem życia (siedzenie przed komputerem) 

 zagrożenia związane z niebezpieczeństwami występujące w Internecie 

 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonuje wychowawca klasy planując pracę wychowawczą  

i zapobiegawczą w danym roku szkolnym, uwzględniając informacje uzyskane od innych 

nauczycieli, wychowawców oraz pedagoga, dokonując okresowej oceny sytuacji 

wychowawczej w klasie i szkole. 
 

Bieżące problemy wychowawcze omawia się na zespołach klasowych, natychmiast ustala się 

działania interwencyjne i pomocowe wobec ucznia, grupy.  
 

Ponadto szkoła podejmuje działania zapobiegawcze poprzez różnorodność form i treści  

profilaktycznych, organizowanie akcji i imprez o charakterze profilaktycznym oraz zajęć z: 

wychowawcą, pracownikami KMP w Koninie i Straży Gminnej, ratownikami medycznymi  

(odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym) 

oraz pedagogiem szkolnym. 

 

XIII. Edukacja rówieśnicza 
 

Uczniowie ZS w Krzymowie: 

 biorą aktywny udział organizując na terenie szkoły pomoc koleżeńską, 

 organizują akcje charytatywne 

 podejmują i propagują działania wolontarystyczne /np. praca w schronisku  

dla zwierząt, pomoc dzieciom w świetlicy środowiskowej/ 
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 przygotowują gazetki ścienne dotyczące problemów młodzieży 

 uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, koła sportowe 

 uczęszczają na zajęcia w GOK w Brzeźnie 

 propagują zdrowy styl życia poprzez udział w konkursach, zawodach 

sportowych 

 uczestniczą oraz współorganizują Dzień profilaktyki w szkole – coroczne 

podsumowanie  działań profilaktycznych szkoły, promocja zdrowego stylu 

życia   
 

XIV. Sposób i metody współpracy szkoły ze służbą zdrowia i Policją  

w sytuacjach wymagających interwencji  
 

Współpraca z Policją 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista  

ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

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  

i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc  

na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem  

i dobrem uczniów. 

 

W ramach współpracy ze szkołą organizuje się: 

 spotkania pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. 

nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

 spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad 

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

 informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży, 

 udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

 wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji  

i przestępczości nieletnich. 
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Współpraca ze służbą zdrowia 
 

 Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie.  

 Zespół Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych w Krzymowie. 

 W sytuacji potrzeby (np. podejrzenie zagrożenia zdrowia  dziecka, niewydolność 

wychowawcza rodzinny) dyrektor lub pedagog konsultuje się bezpośrednio  

z lekarzem rodzinnym. 

 Pedagog jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie 

Gminy w Krzymowie. Na spotkaniach ma bezpośredni kontakt z lekarzem 

rodzinnym, na bieżąco omawia problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w celu 

podjęcia działań prozdrowotnych na terenie szkoły.  
 

 Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Koninie – Sekcja Oświaty 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:  

 realizacja programów prozdrowotnych na terenie szkoły 

 szkolenia dla koordynatora zdrowotnego 

 współpraca przy realizacji działań prozdrowotnych. 
 

XV. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 

wspierającymi działalność szkoły w zakresie rozwiazywania 

problemów dzieci i młodzieży 
 

ZS w Krzymowie współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach 

wychowawczych, profilaktycznych i zdrowotnych:  
 

 PPIS w Koninie-Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  

 KMP w Koninie (Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Prewencji), 

Komisariat Policji w Starym Mieście – Dzielnicowi,  

 Straż Gminna w Krzymowie  

 GOPS w Krzymowie, we Władysławowie, w Kościelcu 

 PCPR w Koninie 

 Sąd Rejonowy w Koninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich –Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej – Kuratorzy Rodzinni  

 Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie 

 Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinne w Krzymowie, pielęgniarka szkolna 

 Urząd Gminy w Krzymowie, Radni Gminy Krzymów, Starostwo Powiatowe 

 Parafia NP. NMP w Krzymowie 

 OSP w Krzymowie, GKRPAiN 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 

 Świetlica Środowiskowa w Krzymowie 

 Szkoły z terenu gminy 

 Gminna Biblioteka Publiczna 

 Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie 

 Rada Rodziców ZS w Krzymowie 

 Fundacja Podaj Dalej 

 ZHP  

 nasi sponsorzy, osoby wspierające szkołę w działaniach zdrowotnych  

i profilaktycznych  

 Konińska Gazeta Internetowa 

 Gminna Gazeta – Wiadomości Gminne  
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XVI. Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Rozwijanie  

ich poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania 

różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej 
 

Szkoła rozwija poczucie własnej wartości dziecka oraz motywuje do podejmowania różnych 

form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajając potrzeby psychiczne  

i społeczne, rozwijając zainteresowania i umiejętności psychospołeczne poprzez:  
 

 organizowanie działań profilaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych  

 organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających uczniom możliwość rozwoju 

zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego  

 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów  

 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami  

(prowadzenie mediacji szkolnych)  

 organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego  

 współpracując ze świetlicą środowiskową w Krzymowie 
 

XVII. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki 

uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu 

podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia 

uzależnieniem 
 

 Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół w Krzymowie  

w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży  

oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia obywa się 

zgodnie z potrzebami szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem doskonalenia 

zawodowego. 

 Doskonalenie nauczycieli odbywa się przy współpracy z Gminną Komisją  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani. 

 Dyrektor, pedagog, nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie stosowania procedur 

Niebieskiej Karty oraz stosowania procedur Interwencji Kryzysowej.  
 

XVIII. Systematyczna ocena efektów podejmowanych działań  

wychowawczych i zapobiegawczych 
 

Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Krzymowie systematycznie dokonują 

oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych poprzez:  
 

 ewaluacje programów wychowawczego i profilaktyki  

 sprawozdania półroczne i roczne wychowawców klas, pedagoga, bibliotekarza, 

wychowawców świetlicy 

 pracę w zespole ds. programu wychowawczego /analiza bieżącej sytuacji 

wychowawczej/ 

 pracę w zespole ds. programu profilaktyki oraz promocji zdrowia /analiza 

występujących problemów i zagrożeń/ 

 prace w zespołach klasowych 

 diagnozę środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów /ankiety dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli/. 
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