
Szczegółowe procedury postępowania   nauczycieli i metody współpracy z 

policją w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie obowiązujące nauczycieli w 

sytuacjach kryzysowych. 

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie mogą spotkać się z sytuacjami zagrażającymi ich 

bezpieczeństwu,  i zdrowiu, a nawet życiu. W takim przypadku,  konieczna jest 

natychmiastowa reakcja ze strony nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dlatego, aby 

zwiększyć skuteczność oddziaływań opracowano szczegółowe procedury postępowania w 

sytuacjach kryzysowych.  Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady 

postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa  z 28 

października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 

zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej, i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.  W myśl tego dokumentu szkoły i placówki 

podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji  

w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub 

rozprowadzają środki odurzające.  

 W rozporządzeniu § 10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii 

działań wychowawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem.   

 

Działania interwencyjne 

 

I. W przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu 

karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.  

 

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje 

legitymację służbową. 

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej 

funkcjonariusza celem sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 



4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, 

gdzie policjant informuje go o przyczynie przybycia oraz czynnościach jakie, 

zostaną podjęte w związku ze sprawą. 

5. Policja informuje rodziców nieletniego, 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 

wobec ich dziecka przez policje. 

7. W przypadku niemożliwości uczestniczenia rodziców lub prawnych 

opiekunów w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor wyznacza wychowawcę, 

nauczyciela lub pedagoga szkolnego do uczestniczenia w czynnościach, które 

są prowadzone w szkole lub jednostce Policji. 

8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru 

przekazuje nieletniego rodzicom lub prawnym opiekunom. W przypadku, gdy 

czynności są wykonywane w obecności pedagoga szkolnego, po ich 

zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania. 

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej 

Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkolnego. 

10. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego – ucznia na 

terenie szkoły , należy zachować dyskrecję. 

 

II. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18-tu lat, 

używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się  w stan 

odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące 

 o  demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia 

 i przekazuje im uzyskana informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami 

oraz uczniem, w ich obecności. 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, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd 

rodzinny lub policje ( specjalistce ds. nieletnich) 

5. podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkanie 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 zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 

18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie 

przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez 

wewnętrzny regulamin 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.    

         

III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się 

uczeń   będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien  podjąć  

następujące kroki: 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.   

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz 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/ 

placówki. 

5. 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, 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. Jeśli 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. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art.43 ust.1 Ustawy z 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej 

instytucji. 

 

IV.  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 jest to możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych ) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 



 

V. 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 ), ew. innych przedmiotów budzących     

                   podejrzenie co do ich związku z poszukiwana substancją. Nauczyciel nie ma   

                   prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia –  

                   jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.   

              2. O swoich podejrzeniach 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, dyrektor szkoły wzywa policję, która  

                   przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną  

                   substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

1. Jeżeli uczeń wyda substancje 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.  

 

VI. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

ściganego z urzędu.  

1. Udzielenie pomocy ofierze zajścia. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia 

4. Przekazanie sprawcy ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły ) dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

5. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy, 



6. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna ( 

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

tożsamość nie jest nikomu znana, 

7. Zabezpieczenie ewentualnych dowód 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). 

8. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

 

VII. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

dokonanego na terenie szkoły. 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnienie jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły lub w razie jego nieobecności 

pedagoga szkolnego. Wysłanie w tym celu gospodarza klasy, bądź zaufanego 

ucznia do wymienionych osób. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych 

świadków. 

5. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

 

VIII. Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego. 

W przypadku zdarzenia się wypadku uczniowskiego, każdy pracownik szkoły,  który 

był świadkiem wypadku lub pozyskało nim informację, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a 

w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

1. Pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki, zawiadamiają 

zaraz potem dyrektora lub wicedyrektora. 

2. Jeżeli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą , prosi o nadzór nad swoją klasą 

nauczyciela uczącego w najbliższej Sali bądź innego pracownika szkoły. 

3. Jeżeli gabinet pielęgniarki jest nieczynny, przekazuje się poszkodowanego 

dyrektorowi szkoły, który bierze odpowiedzialność za udzielenie pomocy. 



4. Jeżeli wypadek został spowodowany w wyniku niesprawności urządzenia, należy 

miejsce wypadku zabezpieczyć w celu dokonania oględzin 

5. Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (zajęcia pozalekcyjne, dyskoteki 

inne formy spędzenia czasu przez uczniów) i dyrektor w tym czasie jest nieobecny w 

szkole, nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku 

wzywa pogotowie ratunkowe oraz telefonicznie powiadamia dyrektora i rodziców 

ucznia. 

6. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, biwaku, wyjścia poza szkołę, 

wszystkie decyzje podejmuje kierownik imprezy. 

7. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

- Rodziców lub prawnych opiekunów 

- Pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Społecznego Inspektora Pracy 

- Organ prowadzący szkołę 

- Rade Rodziców 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem 

środków psychoaktywnych podczas wycieczki:: 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na bezpieczeństwo nie 

pozostawia go samego. 

2. W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu 

ewentualnego udzielenia pomocy medycznej. 

3. Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

4. Opiekun wycieczki w miarę możliwości lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców 

ucznia. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach 

kryzysowych na własny koszt. 

6. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

X. Postępowanie nauczycieli wobec agresywnego zachowania ucznia. 

1. Nauczyciel będący świadkiem agresywnego zachowania ucznia ma obowiązek 

przerwania go używając perswazji słownej lub fizycznej 

2. Następnie powiadamia wychowawców uczniów o zaistniałej sytuacji 



3. Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, z uczniem w obecności 

nauczyciela – świadka zdarzenia, której celem jest zidentyfikowanie ofiary, agresora, 

świadków zdarzenia, ocena zdarzenia, wyciągniecie konsekwencji. 

4. Następnie sporządza notatkę z zajścia. 

5. Wychowawca informuje rodziców, uczestników zdarzenia, o zaistniałej sytuacji. 

6. Wychowawca informuje dyrektora i pedagoga szkolnego o incydencie 

7. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły uzgadnia sankcje w stosunku do 

sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły. 

8. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej informację na temat 

zastosowanych wobec ucznia konsekwencji. 

 

XI. Postępowanie w przypadku próby samobójczej ucznia – działania 

interwencyjne: 

 

1. Należy ustalić i potwierdzić zdarzenie, 

2. Nauczyciel nie pozostawia ucznia samego,  

3. Należy usunąć wszystko, co może ułatwić realizacje zamiaru, 

4. Z zachowaniem dyskrecji należy ucznia przeprowadzić w bezpieczne miejsce, 

5. Należy zebrać wszystkie informacje o okolicznościach zdarzenia, 

6. Należy wezwać pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli zachodzi taka potrzeba 

7. Należy zadbać, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie, 

8. Należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,  

9. Dyrektor szkoły zawiadamia o zaistniałym fakcie Wydział Edukacji UM. 

10. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę, pielęgniarkę, pedagoga szkolnego, 

informuje o wynikach wstępnej oceny zagrożenia – ryzyka, w razie potrzeby 

podejmuje niezwłocznie działania mające na celu ratowanie zdrowia i życia 

poszkodowanego. 

11. Wychowawca powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 

 

XII. Postępowanie w przypadku żałoby po śmierci ucznia. 

1. Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, wychowawców o śmierci ucznia 

2. Przypomina zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania – na 

godzinach wychowawczych , innych lekcjach 



3. Wychowawca informuje uczniów na forum klasy o zaistniałym zdarzeniu,  

4. Dyrekcja szkoły stwarza możliwość uczestniczenia w ceremonii pogrzebowej. 

 

XIII. Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu materiału 

wybuchowego. 

1. Odbierający zgłoszenie o podłożeniu materiału wybuchowego zobowiązany jest 

uzyskać jak najwięcej informacji i odnotować czas rozmowy. 

2.  O otrzymanej informacji niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

3.  Dyrektor informuje odpowiednie służby oraz zarządza ewakuację (sygnał alarmowy) 

według planu: 

• wyprowadzenie wszystkich dzieci oraz pracowników szkoły, 

• wyniesienie i zabezpieczenie dokumentacji. 

4. Dalsze działania odbywają się według instrukcji przybyłych służb. 

5. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

Wskazówki do prowadzenia rozmów ze zgłaszającym o podłożeniu „bomby”: 

 Po usłyszeniu słów „Podłożyłem ładunek wybuchowy – bombę” nie należy wpadać w 

panikę. 

 Po przyjęciu zgłoszenia nie odkładać słuchawki. 

 Należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły. 

 Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego jak 

największą ilość informacji. 

 Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania (chociażby w 

przybliżeniu) sprawcy zamachu. 

 Należy ocenić czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, itp. 

 Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 

─  czy Pan/Pani podłożył/a bombę? 

─  kiedy bomba wybuchnie? 

─  gdzie jest w tej chwili bomba? 

─  jak bomba wygląda? 

─  jakiego typu jest ta bomba? 

─  co spowoduje wybuch bomby? 



─  w którym miejscu bomba jest umieszczona? 

─  dlaczego Pan/Pani podłożył/a bombę? 

─  skąd Pan/i telefonuje? 

─ gdzie Pan/i się w tej chwili znajduje? 

─  jak się Pan/i nazywa? 

 Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu 

dotyczącym podłożenia bomby, może to spowodować panikę wśród personelu oraz 

osób postronnych, co utrudnia działania policji oraz ewentualną ewakuację. 

  Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na tę 

okoliczność przesłuchiwana przez policję. 

XIV. Podstępowanie w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu:  

1. Znalazca zabezpiecza znaleziony przedmiot i informuje dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor informuje odpowiednie służby oraz zarządza ewakuację (sygnał 

alarmowy) według planu: 

a. wyprowadzenie wszystkich dzieci oraz pracowników szkoły, 

b. wyniesienie i zabezpieczenie dokumentacji. 

3.  Dalsze działania odbywają się według instrukcji przybyłych służb. 

4. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

XV. Postępowanie w przypadku rozproszenia środków chemicznych:  

1. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

2. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby oraz zarządza ewakuację (sygnał 

alarmowy) uczniów i pracowników szkoły. 

3. W razie konieczności udzielana jest pomoc przedmedyczna. 

4. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

XVI. Postępowanie w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki, paczki lub 

koperty. 

1. Nie wolno opróżniać zawartości podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub 

koperty. 

2. Nie wolno wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smak, przypatrywać się z bliska. 

3. Umieścić w jednym a następnie drugim plastikowym worku, szczelnie je zamykając 



(zawiązać, zakleić taśmą). 

4. Powiadomić dyrektora szkoły oraz policję lub Państwową Straż Pożarną. 

5. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

Cechy charakterystyczne dla niebezpiecznych przesyłek: 

─ odręczny lub nieczytelny adres, 

─ nieprofesjonalnie napisany adres, 

─ otwory w kopercie, 

─ twarda koperta, 

─ nierównomierne rozłożenie wagi, 

─ zastrzeżenia (poufne, do rąk własnych, itp.) 

─ wewnętrzna koperta, 

─ wystające druty lub folia, 

─ zapach, 

─ zawyżona opłata, 

─ błędy ortograficzne, 

─ tłuste plamy, zaolejenia, przebarwienia, 

─ zbyt staranne zapakowanie, 

─ emitowane dźwięki, 

─ brak adresu nadawcy, brak jakichkolwiek znaków, kto może być nadawcą. 

XVII. METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJ 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy 

powinni być: pedagog 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 wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco 

wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 

uczniów. 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

- spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 



specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz 

demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

- spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności 

nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w 

trzeźwości itp. oraz z młodszymi dziećmi, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań 

ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i 

młodzieży, 

- udzielanie 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. 

 

 

 

 


