
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NEGATYWNEGO 

ZACHOWANIA UCZNIÓW NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBCZYCACH 

 

Podstawy prawne stosowanej procedury: 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. 

z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz 

przepisy wykonawcze w związku z ustawą /- regulująca zasady postępowania policji z 

nieletnimi sprawcami czynów karalnych, w myśl której Policja zgodnie z art. 37 

ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów 

karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności 

zlecone przez sędziego rodzinnego. 

2. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w 

sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

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

alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./. 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 

24, poz. 198/. 

5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

z późn. zm./ 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. /Dz. 

U. Nr 26, poz. 226/. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 

zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

 

Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia, który: 

 

1. - używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w 

stan odurzenia, 

2. - pali papierosy, 

3. - narusza zasady współżycia społecznego, 

4. - systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego, 

5. - udziela się w działalności grup przestępczych, 

6. - popełnia czyn zabroniony. 

 

I. Działania profilaktyczne: 

 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej – szkolenie wewnętrzne lub 

zewnętrzne. 

2. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami karnymi negatywnego zachowania – 

spotkanie z przedstawicielem Policji, Straży Miejskiej, innych służb. 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców ze sposobem postępowania w przypadku wytępienia 

negatywnego zachowania uczniów - wdrażanie procedury . 

4. Analiza zagrożenia problemem – Zespół Kryzysowy. 

 

II. Działania na wypadek zaistnienia przypadku negatywnego zachowania ucznia: 

 

NAUCZYCIEL, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów: 



1. dokumentuje zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę w zeszycie uwag 

klasowych, 

2. przekazuje informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń. 

 

WYCHOWAWCA, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów: 

 

1. informuje o fakcie dyrektora i pedagoga szkolnego, 

2. wzywa do szkoły rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przekazuje im informację 

dotyczącą negatywnego zachowania ucznia, 

3. w obecności rodziców (prawnych opiekunów) udziela uczniowi nagany, zobowiązuje 

do zaniechania negatywnego postępowania (w zależności od sytuacji), 

4. rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem oraz do stałych kontaktów z wychowawcą klasy, 

5. sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami 

(prawnymi opiekunami), w którym umieszcza konkretne ustalenia z nimi zawarte, pod 

którymi strony zamieszczają swój czytelny podpis. 

 

DYREKTOR SZKOŁY - w przypadku dalszego negatywnego zachowania ucznia, po 

spełnieniu wyżej wymienionych czynności wychowawcy: 

 

1. wzywa rodziców do szkoły, 

2. udziela w ich obecności nagany, 

3. zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców do 

bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem i regularnego kontaktu z wychowawcą, 

pedagogiem lub psychologiem szkolnym.  

 

W przypadku, kiedy uczeń nadal przejawia jeden z ww. symptomów świadczących o jego 

demoralizacji, a rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną 

lub nie reagują na wezwania do stawiennictwa w szkole: 

 

1. sporządza pisemną informację do policyjnego specjalisty ds. nieletnich, 

2. kieruje wniosek o wsparcie działań wychowawczych wobec ucznia do sądu 

rodzinnego, opisując wszystkie zastosowane przez szkołę środki zaradcze. 

 

III. Działania naprawcze. 

 

1. Współpraca pomiędzy wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem szkolnym – monitoring 

zachowania ucznia po interwencji zgodnej z procedurą. 


