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WSTĘP 

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające 

zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, 

wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza, że zachowania 

ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie 

się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną 

inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów 

z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw. 

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów 

spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem na 

którym w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież 

problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania 

społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych, 

a wobec uczniów niedostosowanych - działań resocjalizujących. 

Jednakże wiele wysiłków mających na celu eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń 

okazuje się mało trafnych i nieskutecznych. Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które 

bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel 

częstokroć czuje się osamotniony i bezradny w sytuacji kiedy ma do czynienia z zachowaniem 

w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym czynem 

karalnym lub przestępstwem. 

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz 

powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć 

skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie 

interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak 

i ich rodziców. 

W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku 

sprawców - postępowanie wobec ucznia będzie różne.  
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GŁÓWNE CELE : 
 

1. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły             
w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

2. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją. 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci            
i młodzieży demoralizacją 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich. 

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. 

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest 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. 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 

zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 

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 i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają 

środki odurzające. 

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

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem.   
 
Działania interwencyjne. 

I. 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,1 nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

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

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.  
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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, szkoła pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

z pedagogiem, psychologiem, itp), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów. 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, szkoła jako instytucja jest 

obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policji. 

 
II W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje 

się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków / dopalaczy 
powinien podjąć następujące kroki: 

1. 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. Szkoła 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,2 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. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 
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pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła 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. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 
przypominającą wyglądem narkotyk / dopalacz 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 to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 
substancję przypominającą narkotyk / dopalacz 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), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co 

do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach 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, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję 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. 
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UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

• posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

• wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

• udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia; 

• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, 

a nie ukończył 17 lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni 

uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r - Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

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 prokuraturę lub policję (art. 4 Upn i art. 304 

Kpk). 

V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

- ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

- powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

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. 

- zabezpieczenie ewentualnych dowodów 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). 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 
karalnego 

- udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły powiadomienie rodziców ucznia, 
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- niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 

na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów 

i wezwać policję - tel.997 lub 112. 

VII. Wtargnięcie napastnika / terrorysty do szkoły 

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji 

wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 

znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec 

 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj 

się szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do 

pomieszczenia i zabicie kolejnych osób  

 Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą 

spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali 

lekcyjnej przez drzwi lub ścianę 
 Zaopiekuj się uczniami ze SPE2 i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy 

zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć  

problemy z opanowaniem emocji  

  Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów 

mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić 

napastnika do wejścia  

 Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji 

w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 

przekazanie informacji policji 

 Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 

zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, 

a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego 

 Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który 

może zostać zauważony przez napastników 

 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca 

cień i może zostać zauważone przez napastników 

 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości 
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około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić 

osoby znajdujące się wewnątrz 

 Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte 

drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach 

rzeczywiście nikogo nie ma 

 Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 

konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do 

przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi 

 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może 

być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca 

jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki 

może dać jedyną szansę na uratowanie życia . 

 

VIII. Podłożenie ładunku wybuchowego 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, 

inaczej niż w przypadku porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. 

Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków 

chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej 

i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci wybuchu 

(detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza określoną 

ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia.  

 Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego 

zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą 

być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu 

 Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku 

stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem 

sobie istotnych informacji 

  Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 

uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości 

personelu szkoły 

 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po 

ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami 

ewentualnej 

 Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana 

falami emitowanymi przez telefon komórkowy 
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 W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich 

dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły 

 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych 

 

VIII. Podłożenie podejrzanego pakunku 

 

  Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że 

podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie 

zostanie wykluczona 

 Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku 

wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania 

 Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury 

- osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły 

 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po 

ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed 

skutkami ewentualnej eksplozji ładunku 

 Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana 

falami emitowanymi przez telefon komórkowy 

 W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich 

dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły 

 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych 

 

IX. Skażenie szkoły substancją chemiczną / biologiczną 

 nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy  

 opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 

substancji i nie wpuszczać do niego innych osób  

 powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  

 zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru - 
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rejonów ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od 

szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie 

przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie 

otwarta przestrzeń 

  natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 

powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia  

 jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 

zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego 

worka 

 oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi.  

Metody współpracy szkoły z policją 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog 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. 

 

UWAGA: 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach 

(...)" albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 

sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. 

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 
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Telefony interwencyjne 

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111 

 Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy    Przyjaciel” –
 pomoc@telefonzaufania.org.pl 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP 

 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień 
behawioralnych i ich bliskich tel. 801 889 880 

 Telefon zaufania HIV/AIDS tel. 801 888 448; (22) 692 82 26 

 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki i Narkomania: tel. 801 199 990 

 Anonimowa policyjna linia specjalna – tel. 800 120 148 

 Antydepresyjny telefon zaufania 22 654 40 41 

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002 

 

 
 


