
ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI      

NR 2/2017/18 Z DNIA 27.09.2017 R. DOTYCZĄCE PROCEDUR 

POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – aktualizacja 

związana ze zmianą nazwy szkoły 

 

1. Uczeń pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami 

   Nauczyciel, który podejrzewa użycie środka psychoaktywnego, ma obowiązek: 

• powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły i pedagoga szkoły, 

• odizolować ucznia od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone 

jego życie i zdrowie, 

• wezwać pielęgniarkę szkolną lub lekarza w celu sprawdzenia trzeźwości lub odurzenia 

oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej, 

• zawiadomić rodziców ucznia, którzy mają obowiązek niezwłocznie zabrać ucznia ze 

szkoły, 

✓ w przypadku odmowy przybycia do szkoły przez rodziców decyzję o dalszym 

postępowaniu podejmuje lekarz, 

✓ w przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu 

zachowania nietrzeźwego ucznia, gdy rodzice odmawiają przybycia do szkoły, 

dyrektor powiadamia policję, 

✓ uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z wychowawcą i pedagogiem 

szkolnym  w celu ustalenia przyczyn wystąpienia zdarzenia oraz spisania kontraktu 

o nieużywaniu środków psychoaktywnych, 

✓ odmowa podjęcia współpracy lub powtarzanie się sytuacji będą skutkować 

powiadomieniem policji lub sądu rodzinnego. 

 

2. W przypadku znalezienia substancji psychoaktywnej nauczyciel: 

• zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub jej 

zniszczeniem do czasu przybycia policji, 

• w miarę swoich możliwości stara się ustalić, do kogo znaleziona substancja należy, 

• powiadamia dyrektora i pedagoga szkoły, 

• wzywa policję, której przekazuje substancję i udziela wszystkich informacji 

dotyczących zdarzenia. 

 

3.  W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję odurzającą, nauczyciel: 

• w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga) ma prawo zażądać oddania mu jej, 

pokazania zawartości plecaka i kieszeni, 

• ustala, od kogo uczeń nabył posiadaną substancję, 

• informuje rodziców, 

• w przypadku gdy uczeń odmawia przekazania substancji, wzywa policję w celu 

dokonania przeszukania ucznia i zabezpieczenia substancji, 

• wydaną dobrowolnie substancję przekazuje policji. 

 



4. W przypadku próby samobójczej ucznia nauczyciel: 

• ustala rodzaj zdarzenia, usuwa wszystko, co może spowodować realizację zamiaru 

samobójczego, pamiętając o tym, aby nie pozostawiać ucznia samego, 

• bez rozgłosu przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce, zbiera wstępne informacje 

o zdarzeniu, 

• wzywa pomoc (pielęgniarkę szkolną, wychowawcę, pedagoga, dyrekcję szkoły), 

✓ pielęgniarka szkolna wzywa pogotowie, 

✓ wychowawca, pedagog powiadamia rodziców ucznia, dokonują oceny sytuacji 

i priorytetów działania, 

✓ dyrektor szkoły wzywa straż pożarną, policję (w zależności od potrzeb) oraz 

powiadamia Kuratorium Oświaty. 

 

5.W przypadku podejrzenia o kradzież nauczyciel zobowiązany jest podjąć następujące 

kroki: 

• nauczyciel prosi wychowawcę ucznia oraz pedagoga szkolnego (za pośrednictwem 

innego nauczyciela lub ucznia), 

• nauczyciel w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego żąda, aby uczeń pokazał 

zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwanym przedmiotem 

, 

• jeżeli uczeń odda wychowawcy poszukiwane przedmioty, wracają one do właściciela, 

a sprawca kradzieży ponosi karę zgodną z obowiązującą hierarchią kar, 

• jeżeli uczeń zwróci ukradzione przedmioty, ale okażą się one zniszczone lub z innego 

powodu nie mogą wrócić do właściciela, sprawca kradzieży musi je odkupić, 

• jeśli uczeń odmawia pokazania zawartości torby szkolnej, plecaka, szafki czy kieszeni, 

nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który może wezwać policję. 

• wychowawca powiadamia o sytuacji rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

 

6. W przypadku dokonania czynu karalnego lub przestępstwa przez ucznia nauczyciel 

zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

• powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu, 

• ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, z pomocą pedagoga 

szkolnego, 

• zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 

z przestępstwa    i przekazuje je policji, 

• jeśli sprawca jest znany i jest na terenie szkoły – nauczyciel przekazuje go dyrektorowi 

szkoły, 

• wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia –

sprawcy, 

• dyrektor szkoły powiadamia policję, jeśli przestępstwo jest poważne (wiąże się 

z rozbojem, uszkodzeniem ciała). 

 



Uwaga: 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 (art. 4 ustawy z 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 

382 i art. 304 ustawy     z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego; Dz.U. z 1997 r. 

nr 89, 

 


