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PROCEDURA POST ĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKO ŁY 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEJAWÓW DEMORALIZADI I NIEDOSTOSOWANIA 

SPOŁECZNEGO UCZNIA 

Wstę p 

Przejawami zagro że ń  niedostosowaniem spo łecznym dzieci i m łodzie ży są  nast ępuj ące 

ryzykowne zachowania: lekcewa żenie obowi ązków ucznia szko ły, uchylanie si ę  od obowi ązku 

szkolnego, palenie papierosów, przynale żność  do grup nieformalnych dzia łaj ących 

destrukcyjnie na spo łeczność  szkoln ą, powtarzaj ące si ę  aroganckie odnoszenie do kolegów 

i kole żanek oraz pracowników szko ły, a w szczególno ści picie alkoholu, za żywanie 

narkotyków, dopalaczy i inne zachowania agresywne. Szczególny obowi ązek reagowania na 

niepokoj ące sygna ły w zachowaniu uczniów spoczywa na nauczycielach i pracownikach 

szko ły. Na terenie szko ły dochodzi do zdarze ń , które zagra ż aj ą  bezpo ś rednio zdrowiu 

i bezpiecze ństwu uczniów w ła ściwa reakcja nauczyciela, wychowawcy i dyrektora, 

adekwatna do zaistnia łej sytuacji oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji 

daje gwarancj ę , że podj ęte dzia łania zapewni ą  bezpiecze ń stwo uczniów na teranie szko ły 

i skuteczno ść  dzia ła ń  wychowawczych. 

Jednakowe traktowanie spraw przez wszystkich nauczycieli wzmocni obraz jednolitego 

systemu warto ści, jaki staramy si ę  wspólnie kszta łtowa ć  u naszych wychowanków. Dlatego 

rada pedagogiczna wypracowa ła nast ę puj ące procedury post ępowania, w sytuacjach 

spotkania si ę  z przejawami niedostosowania spo łecznego i zagro żenia alkoholizmem, 

narkomani ą , przest ępczo ści ą  nieletnich. 

I . W przypadku zauwa żenia lub uzyskania informacji o tym, że ucze ń  narusza postanowienia 

statutu np. przeszkadza na lekcji, w arogancki sposób odnosi si ę  do nauczyciela lub innych 

osób, ubli ża kolegom (kole żankom), zaczepia s łownie, fizycznie, zastrasza bójk ą  
w nieodpowiedni sposób zachowuje si ę  w sto łówce szkolnej, w autobusie i w innych 

miejscach publicznych, w których swoj ą  osob ą  reprezentuje szko łę , niszczy sprz ęt, budynek, 

za śmieca otoczenie, opuszcza teren szko ły bez zezwolenia nauczyciela, oszukuje, pali 

papierosy na terenie szko ły, pracownik szko ły podejmuje nast ępuj ące kroki: 

1. Wyja ś nia okoliczności zdarzenia. 

2. Przekazuje uzyskane informacje wychowawcy klasy. 

3. Wychowawca informuje o zdarzeniu opiekunów ucznia. 

4. Przeprowadza rozmow ę  z rodzicem w obecno ści ucznia zobowi ą zuj ąc go do zaniechania 

negatywnego post ępowania. 

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawc ę  braku poprawy w zachowaniu ucznia lub 

kolejnych negatywnych zdarze ń  z udzia łem tego samego ucznia wychowawca informuje 

o tym fakcie Dyrektora szko ły. 

6. W przypadku stwierdzenia kolejnych negatywnych zdarze ń  z udzia łem tego samego 

ucznia, braku wspó łpracy ze strony opiekunów dziecka, wyczerpaniu wszystkich dost ępnych 

metod oddzia ływania (rozmowa z rodzicami, ostrze żenie ucznia, rozmowy z pedagogiem, 

indywidualny kontrakt, nagana dyrektora) Dyrektor powiadamia o zaistnia łej sytuacji S ąd 

Rodzinny łub Wydzia ł  do spraw nieletnich komendy rejonowej Policji. 
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II. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szko ły podejrzewa lub zauwa żył , że na 

terenie szko ły ucze ń  znajduje si ę  pod wpływem ś rodków psychoaktywnych podejmuje 

nast ępuj ące kroki: 
1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora szko ły i zabezpiecza, je ś li to mo ż liwe substancj ę  
powoduj ą cą  odurzenie ucznia. 

2. Należy odizolowa ć  ucznia od reszty klasy i nie pozostawia ć  go bez opieki. 

3. Dyrektor wzywa pogotowie w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia 
pomocy. 

4. Dyrektor zawiadamia rodziców ucznia celem odebrania ucznia ze szko ły 

5. W przypadku nie stawienia si ę  rodziców, lekarz decyduje o przewiezieniu ucznia do 

placówki s ł u żby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji 

w uzgodnieniu z dyrektorem szko ły. Dyrektor informuje o tym fakcie opiekunów dziecka. 

6. W przypadku powtarzania si ę  zdarze ń , ucznia uznaje si ę  za zagro żonego demoralizacj ą  
i o tym fakcie informuje Policj ę  - Wydzia ł  Spraw Nieletnich i Patologii lub S ąd Rodzinny 

Wydzia ł  Rodziny i Nieletnich. 

7. O ka żdym przypadku za żywania na terenie szko ły ś rodków psychoaktywnych Dyrektor 

szko ły informuje Policj ę . 

M. Czynami karalnymi w rozumieniu KPK s ą  np. rozbój, pobicie, wymuszenie pieni ędzy, 

kradzie ż , posiadanie narkotyków, wprowadzanie do obrotu ś rodków psychoaktywnych, 

namawianie do ich u życia. 
Wobec sprawcy czynu karalnego nauczyciel lub inny pracownik szko ły post ępuje 

w następuj ący sposób. 
1. Ustala okoliczno ści czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szko ły i wychowawc ę  ucznia. 
3. Dyrektor powiadamia opiekunów ucznia. 

4. O ka żdym przypadku pope łnienia przez nieletniego czynu karalnego dyrektor zawiadamia 
Policję  - Wydzia ł  Spraw Nieletnich i Patologii lub S ąd Rodzinny Wydzia ł  Rodziny i Nieletnich. 

UWAGA! Wobec ucznia, który sta ł  si ę  ofiarą  czynu karalnego ka żdy pracownik szko ły jest 
zobowi ązany do udzielenia pomocy. 
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