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Czy spotkałeś się kiedykolwiek na terenie szkoły Czy spotkałeś się kiedykolwiek na terenie szkoły 
z którymś spośród podanych rodzajów przemocy? z którymś spośród podanych rodzajów przemocy? 



Kogo poinformowałeś lub poinformowałbyś o tym zdarzeniu?Kogo poinformowałeś lub poinformowałbyś o tym zdarzeniu?



Czy w szkole lub jej pobliżu są miejsca,Czy w szkole lub jej pobliżu są miejsca,
które uważasz za niebezpieczne?które uważasz za niebezpieczne?



Co twoim zdaniem można zrobić, aby w szkole Co twoim zdaniem można zrobić, aby w szkole 
było bezpieczniej?było bezpieczniej?



�Szkoły mogą być miejscem, w którym uczniowie
narażeni są na zachowania przemocowe.

�Wśród uczniów panuje przekonanie,że o doświadczeniu
sytuacji przemocowejnie należy nikomu mówić – D L A
C Z E G O ?

�Uczniowie oczekują konsekwencji w reakcji na

WNIOSKIWNIOSKI

�Uczniowie oczekują konsekwencji w reakcji na
naganne zjawiska z ich udziałemw szkole. I chcą by
było więcej zajęć wychowawczych na temat przemocy.



W 2016 r. przeprowadzono 180 spotkań z dziećmi i młodzieżą 
szkolną oraz 62 spotkania z nauczycielami, pedagogami.

Skierowano 72 zawiadomienia do Sądu Rodzinnego w sprawach 
nieletnich zagrożonych demoralizacją.

Przeprowadzono 8 rozmów profilaktyczno - ostrzegawczych 
z dziećmi i młodzieżą szkolną m.in. na temat złego zachowania 

w szkole jak i poza nią, przemocy wśród uczniów.

Działania profilaktyczne

w szkole jak i poza nią, przemocy wśród uczniów.

Podczas przeprowadzanych  interwencji domowych stwierdzono 
463 osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą, w tym: 138  małoletnich, w tym 72dziewczęta i 66 

chłopców



Stan bądź proces charakteryzujący 
negatywne postawy i zachowania 

nieletniego w stosunku do 
obowiązujących w społeczeństwie norm 

i zasad postępowania. 

Są to zachowania względnie stałe, 

Demoralizacja 

Są to zachowania względnie stałe, 
powtarzające się wielokrotnie.



naruszanie zasad współżycia społecznego

popełnienie czynu zabronionego

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 
lub kształcenia zawodowego

używanie alkoholu lub innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia

uprawianie nierządu

włóczęgostwo

udział w grupach przestępczych

inne zachowanie naruszające przyjęte normy prawne i 
społeczne



W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, 
który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub używa alkoholu lub 
innych środków innych środków w celu wprowadzenia się w 

stan odurzenia, uprawia nierząduprawia nierząd bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o inne zachowania świadczące o 

demoralizacji demoralizacji 

Współpraca szkół z Policją

nauczyciel

powinien podjąć następujące kroki:



Przekazać uzyskaną informację 
wychowawcy klasy

Współpraca szkół z Policją



Wychowawca informuje o 
fakcie pedagoga/psychologa 
szkolnego i dyrektora szkoły

Współpraca szkół z Policją

szkolnego i dyrektora szkoły



Wychowawca wzywa do szkoły rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia i 

przekazuje im uzyskaną informację. 
Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 
uczniem, w ich obecności. W przypadku 
potwierdzenia informacji, zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego 

Współpraca szkół z Policją

potwierdzenia informacji, zobowiązuje 
ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś 
bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. 



Jeżeli rodzice odmawiają współpracy ze 
szkołą, a nadal z wiarygodnych źródeł 
napływają informacje o przejawach 
demoralizacji ich dziecka, szkoła 
pisemnie powiadamia o zaistniałej 

Współpraca szkół z Policją

pisemnie powiadamia o zaistniałej 
sytuacji sąd rodzinny lub policję.



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 

Współpraca szkół z Policją

psychologiem itp.), a ich 
zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok 
postępowania leży w kompetencji 

tych organów.



Jeżeli zachowania świadczące o 
demoralizacji przejawia uczeń, który który 
ukończył 18 lat, ukończył 18 lat, a nie jest to udział w 
działalności grup przestępczych czy 

popełnienie przestępstwa, to postępowanie 
nauczyciela powinno być określone przez 

Współpraca szkół z Policją

nauczyciela powinno być określone przez 
wewnętrzny regulamin szkoły



W każdym przypadku popełnienia czynu 
karalnego przez ucznia, 

który nie ukończył 17 lat, 
należy zawiadomić policję lub sąd należy zawiadomić policję lub sąd 
rodzinny rodzinny a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył 
17 rok życia – prokuratora lub policj ę 

Współpraca szkół z Policją

17 rok życia – prokuratora lub policj ę 
(art. 4 upn i art. 304 k.p.k.)



Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny 
oraz policjant do spraw 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 do 

Współpraca szkół z Policją

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści do 
spraw nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalać 
wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i 

rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 
uczniów.



spotkaniach pedagogów 
szkolnych, nauczycieli, 
dyrektorów szkół z 
zaproszonymi 
specjalistami do spraw 
nieletnich i patologii, 
podejmujących 
tematykę zagrożeń 

spotkaniach tematycznych 
młodzieży szkolnej z 
udziałem policjantów 
między innymi na temat 
odpowiedzialności 
nieletnich za popełnione 
czyny karalne, prawnych 
aspektów narkomanii, 
wychowania w trzeźwości 
oraz z młodszymi 

informowaniu policji o 
zdarzeniach na terenie 
szkoły wypełniających 
znamiona przestępstwa, 
stanowiących 
zagrożenie dla życia i 
zdrowia uczniów oraz 

Na czym polega współpraca

tematykę zagrożeń 
przestępczością oraz 
demoralizacją dzieci i 
młodzieży w 
środowisku lokalnym,

oraz z młodszymi 
uczniami, na temat zasad 
bezpieczeństwa, zachowań 
ryzykownych oraz 
sposobów unikania 
zagrożeń

zdrowia uczniów oraz 
przejawach 
demoralizacji dzieci i 
młodzieży



udzielaniu przez policję 
pomocy szkole w 
rozwiązywaniu trudnych, 
mogących mieć podłoże 
przestępcze problemów 

wspólnym – szkoły i 
policji – udziale w 
lokalnych programach 
profilaktycznych 
związanych z 
zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom 

Na czym polega współpraca

przestępcze problemów 
które zaistniały na terenie 
szkoły

bezpieczeństwa uczniom 
oraz zapobieganie 
demoralizacji i 
przestępczości nieletnich
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