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KRYZYS…

w ujęciu R.K. James’a i B.E. Gilliand’a
oznacza „sytuację bądź wydarzenie odczuwalne 
lub doświadczenie jako trudność nie do 
zniesienia, wyczerpujące zasoby wytrzymałości 
i naruszające mechanizmy radzenia sobie z i naruszające mechanizmy radzenia sobie z 
trudnościami”. 

Sytuacje kryzysowe czyli niespodziewane 
sytuacje, które dezorganizują dotychczasowy 
porządek lub zaburzają równowagę psychiczną 
człowieka.



PRZEPISY

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. nr 11, poz. 109 z późn. zm.)

art. 4 § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma społeczny 
obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub 
opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek 
zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.
§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o 
popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o 
tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia 
śladów i dowodów popełnienia czynu.

art. 32e.§ 1. Policja zbiera i utrwala dowody przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych w wypadkach 
niecierpiących zwłoki, a w razie potrzeby dokonuje zatrzymania nieletniego.
§ 2. Sąd rodzinny może zlecić Policji dokonanie określonych czynności, a w wyjątkowych wypadkach może zlecić 
dokonanie czynności w określonym zakresie.
§ 3. Po dokonaniu czynności określonych w § 1 lub 2  sprawę przekazuje się niezwłocznie sądowi rodzinnemu



W sytuacjach kryzysowych:

-szkoła ma obowiązek powiadomienia policji lub sądu rodzinnego o popełnieniu czynu karalnego 
ściganego z urzędu. Ponadto należy powiadamiać policję także o wszelkich informacjach mogących 
zapobiec popełnieniu czynu karalnego. Czyny karalne popełniane najczęściej w szkole to kradzieże, bójki, 
pobicia, zastraszanie, wymuszenia, wandalizm, posiadanie lub zażywanie narkotyków lub innych środków 
odurzających; 

-w każdym przypadku, gdy w szkole dojdzie do kryzysowej sytuacji, dyrektor lub inny pracownik szkoły -w każdym przypadku, gdy w szkole dojdzie do kryzysowej sytuacji, dyrektor lub inny pracownik szkoły 
zobowiązany jest zebrać i zabezpieczyć dowody, zeznania świadków, a także zabezpieczyć miejsce 
przestępstwa lub wypadku w sposób uniemożliwiający ingerencję kogokolwiek. Każda szkoła powinna 
posiadać opracowane procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Każdy powinien wiedzieć, jak 
należy się zachować, aby pomóc, a także samemu nie popełnić wykroczenia poprzez niewłaściwe 
zachowanie.



Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. 
zm.)

art. 98 § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą 
rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może 
działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
art. 99. Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą 
rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

art. 100. § 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, art. 100. § 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, 
jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W szczególności każde z 
rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, a także 
zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie 
dziecku pieczy zastępczej.
§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy publicznej 
zawiadamiają jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w rozumieniu 
przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o potrzebie udzielenia rodzinie dziecka 
odpowiedniej pomocy. Właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
jest obowiązana informować sąd o rodzajach udzielanej pomocy i jej rezultatach.



art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z 
asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki 
wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub 
skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub 
świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania 
wydanych zarządzeń;
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać 
rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do 
innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,  rodzinnym domu dziecka albo w 
instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie 
niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo 
zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.



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 (Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226).
§10 Szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych i 
zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, która 
uwzględnia w szczególności:

1) systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia 
psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli;
2) opracowanie metodi form rozwijania  działalności informacyjnej;
3) określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, 3) określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, 
zagrożonych uzależnieniem;
4) procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami 
odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących 
interwencje;
5) współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych 
oraz interwencyjnych;

6) aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających, 
alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych;



7) dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz 
stopnia zagrożenia;
8) edukację rówieśniczą;
9) sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających 
interwencji;
10) współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi 
działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;
11) wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości 
oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, 
zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności 
psychospołeczne;

12) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów 
dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem;
13) dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i 
zapobiegawczych.



Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.   553 z późn. zm.)

art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po 
ukończeniu 17 lat.
§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 
148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 
§ 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie , jeżeli 
okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym 
przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze 
okazały się bezskuteczne.okazały się bezskuteczne.
§ 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy 
ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także 
nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, 
sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, 
jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym 
przemawiają.



Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. , Nr 89 poz. 555 z późn. 
zm.)

art. 308 § 1. W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich 
utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach 
niecierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, 
przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie 
potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku 
do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając 
pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których 
prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, prowadzący postepowanie przekazuje sprawę 
niezwłocznie prokuratorowi.



Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

art. 43 1 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub 
spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez 
siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów 

studenckich;

art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego 
zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie

art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;



Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. , Nr 179, poz. z późn. zm.)

art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej 
lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego 
środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub 
nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo 
udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 59.1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, art. 59.1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, 
substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia 
takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub 
nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub 
substancji,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.



art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
art. 62b.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada nowe substancje psychoaktywne,
podlega grzywnie.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość nowych substancji 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość nowych substancji 
psychoaktywnych sprawca,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.



Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
(Dz. U. z 1996 r. , Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

art. 5.1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia 
papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są 
udzielane świadczenia zdrowotne;
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3) na terenie uczelni;3) na terenie uczelni;

art. 6. 1.Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych 
osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży 
wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1  
ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".
1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub 
pojemniki zapasowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.



Ustawa z dnia 16 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.)

art. 14.1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń;
art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania karnego i innych ustaw;postępowania karnego i innych ustaw;
5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w 
portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;



BARDZO WAŻNE

- żaden pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie przeszukać zawartości kieszeni ucznia, jego plecaka, 
ani rzeczy osobistych. Żadnemu pracownikowi szkoły nie wolno także przeglądać zawartości telefonu 
komórkowego ucznia, nawet jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawiera dowód na dokonanie 
wykroczenia lub przestępstwa. Nauczyciel może zatrzymać telefon, ale nie wolno mu przeglądać 
zawartości. Do przeszukiwania osobistych rzeczy uprawniona jest policja. 



Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2003r. w sprawie metod i form 
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Dz. U. KGP nr 20, poz. 107 z późn. zm.)

§ 10. Szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych i 
zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, która 
uwzględnia w szczególności:
4) procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących
interwencje;
9) sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających 
interwencji;
12) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów 
dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem;



Działania interwencyjne:

- 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;
- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący  pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków;
- w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą  wyglądem narkotyk;
- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą - w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą 
narkotyk;
- w przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa;
- w przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego.



Kiedy konieczna jest interwencja policji:

Na terenie szkoły dochodzi czasami do przestępstw lub wykroczeń, wobec których 
jakakolwiek reakcja szkoły jest niewystarczająca. Do takich sytuacji należą:

-posiadanie przez uczniów narkotyków na terenie szkoły;

-spożywanie alkoholu lub innych niedozwolonych środków;

-kradzieże;-kradzieże;

-wymuszenia;

-zastraszanie;

-pobicia;

-inne zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu osób przebywających na terenie albo w jej 
pobliżu.



Najczęstsze błędy w kontaktach z policją to:

-zbyt późne informowanie policji i poszukiwanie sprawców czynu karalnego na własną rękę;

-wzywanie policji do konfliktów rówieśniczych, które mogą być rozwiązane na terenie szkoły 
przez wychowawców klas lub pedagoga szkolnego;

-dokonywanie przeszukań uczniów przez nauczycieli przed pojawieniem się funkcjonariusza -dokonywanie przeszukań uczniów przez nauczycieli przed pojawieniem się funkcjonariusza 
policji. 



Metody współpracy szkół z policją:

-spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. 
nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i 
młodzieży w środowisku lokalnym;
- spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności 
nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. 
oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów 
unikania zagrożeń;
-informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona  przestępstwa, 
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
-udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże
przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
-wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości
nieletnich.



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 -każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana 
dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.


