
REGULAMIN SZKOŁY - DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

1. W  ramach  pracy  profilaktyczno-wychowawczej  SZKOŁA  utrzymuje  systematyczną 

współpracę  w  zakresie  profilaktyki  zagrożeń.  Koordynatorem  współpracy  jest  szkolny 

koordynator ds. Bezpieczeństwa / w przypadku nieobecności: pedagog szkolny/.

2.  W ramach współpracy policji ze SZKOŁĄ organizuje się spotkania tematyczne młodzieży 

szkolnej  i  rodziców  z  udziałem  policjantów.  Tematyka  spotkań  dotyczy  zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizacją, odpowiedzialności nieletnich, narkomanii,  wychowania 

w  trzeźwości,  zasad  bezpieczeństwa  itp.  Współpraca  obejmuje  informowanie  policji 

o  zdarzeniach  wypełniających  znamiona  przestępstwa,  stanowiących  zagrożenie  dla  życia 

i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży, a także wspólny udział szkoły 

i  policji  w  programach  profilaktycznych  związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa 

młodzieży  oraz  zapobieganiem demoralizacji  i  przestępczości  nieletnich,  udzielanie  przez 

policję  pomocy  szkole  w  rozwiązywaniu  trudnych,  mogących  mieć  podłoże  przestępcze, 

problemów.

3. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia należy zawiadomić policję 

lub sąd rodzinny.

4. Każda dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole powinna być uzgodniona  z Dyrekcją 

Szkoły. 

 

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod  wpływem  alkoholu  lub  narkotyków  (bądź  spożywa  alkohol  lub  zażywa  narkotyki), 

powinien powiadomić o tym fakcie Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa/pedagoga 

szkolnego i  odizolować  ucznia  od  reszty  klasy,  ale  ze  względu  bezpieczeństwa  nie 

pozostawiać go samego, stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani 

zdrowie. W celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia wzywa się lekarza.

6.  Dyrekcja  Szkoły  zawiadamia  również  rodziców  /opiekunów/  ucznia.  Całe  zdarzenie 

powinno  zostać  udokumentowane  z  wszystkimi  uzyskanymi  informacjami  dotyczącymi 

zdarzenia.



7.  W  przypadku,  gdy  nauczyciel  podejrzewa,  że  uczeń  posiada  przy  sobie  alkohol  lub 

narkotyki  (bądź  inne  niewskazane  przedmioty),  powinien  powiadomić  o  tym  Szkolnego 

Koordynatora  ds.  bezpieczeństwa.  Szkolny  Koordynator  ds.  Bezpieczeństwa/pedagoga 

szkolnego w  obecności  innej  osoby  (nauczyciel,  pedagog,  psycholog,  wychowawca)  ma 

prawo  żądać  wydania  niepożądanej  substancji  (przedmiotów),  ale  nie  dokonuje  sam 

przeszukania teczki szkolnej lub kieszeni ucznia. W przypadku, gdy uczeń odmawia wydania 

ww.  substancji  (przedmiotów),  Szkolny  Koordynator  ds.  Bezpieczeństwa/pedagog wzywa 

policję.  Całe  zdarzenie  powinno  zostać  udokumentowane  z  wszystkimi  uzyskanymi 

informacjami dotyczącymi zdarzenia.

8. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (naruszanie zasad współżycia 

społecznego, popełnianie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku 

nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych itp.) nauczyciel powinien 

przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. Wychowawca klasy informuje o fakcie 

Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa/pedagoga szkolnbego oraz wzywa rodziców 

/opiekunów/ w celu ustalenia toku dalszego postępowania. Jeżeli szkoła wykorzysta 

wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.


