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WSTĘP

Wizyta funkcjonariusza policji w szkole to zwykle sytuacja stresująca 
dla wszystkich. Warto więc oswoić uczniów i pracowników z widokiem 
przedstawicieli policji i uświadomić im, że takie wizyty mają służyć po-
prawie bezpieczeństwa w szkole, a nie straszeniu kogokolwiek. Rozmowy 
z policjantami należy traktować jako możliwość wzbogacenia wiedzy o ak-
tualnych przepisach i konsekwencjach podejmowanych działań. Po to, by 
tych przykrych konsekwencji uniknąć.

Współpraca szkoły z policją to jednak nie tylko prewencja. Niestety 
nierzadko zdarza się, że potrzebna jest interwencja funkcjonariuszy np. 
w razie wypadku, poważnego pobicia czy podejrzenia zażywania narko-
tyków przez uczniów. Katalog takich sytuacji (jest to oczywiście katalog 
otwarty) publikujemy w niniejszej książce wraz ze wskazówkami, jaka 
powinna być rola policji w tym konkretnym przypadku.

Należy również pamiętać, że w wielu sytuacjach nie wystarczy po-
dejmowanie środków wychowawczych w obrębie szkoły. Zdarza się, że 
współdziałanie z rodzicami ucznia, psychologiem i wychowawcą to za 
mało i konieczne jest podjęcie współpracy z instytucjami takimi jak poli-
cja i sąd rodzinny. Są również sytuacje, w których powiadomienie policji 
jest obowiązkowe z urzędu. Współpraca szkoły z policją musi przebiegać 
na określonych prawem zasadach. O tym wszystkim Czytelnik przeczyta 
w tej publikacji.

Posiadanie i stosowanie własnych procedur postępowania w kryzyso-
wych sytuacjach to znak, że szkoła właściwie realizuje obowiązki opieki 
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i bezpieczeństwa. Pod warunkiem że procedury są skuteczne, dostosowane 
do potrzeb szkoły i zgodne z aktualnym prawem. Jeśli wszyscy nauczyciele 
zostaną zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami, będą mieli 
większą świadomość i poczucie odpowiedzialności, a także wiedzę na 
temat kolejnych kroków postępowania, gdy cokolwiek wzbudzi ich nie-
pokój. Rolą dyrektora szkoły jest przekonanie uczniów i pracowników, że 
nieznajomość prawa i zasad szkodzi.
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ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE ZASADY 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁĄ 
A POLICJĄ

Aby sprawnie rozwiązywać problemy, pracownicy szkoły wyznaczeni 
do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielni-
cowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu. Aby nikt nie 
przekroczył swoich kompetencji – wszyscy w szkole powinni znać swoje 
obowiązki i uprawnienia (o nich przeczytasz w rozdziale 2).

1.1. 6 zasad skutecznej współpracy szkoły z policją
Skuteczna współpraca szkoły z policją wymaga:

1) ustalenia sposobów współdziałania. 

�  W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli (WDN), wraz z radą pedagogiczną można 

zaplanować szczegółową tematykę spotkań i prelekcji.

� Na spotkaniach rady rodziców można ustalić potrzeby 

rodziców w tym zakresie.

� Podczas zebrania samorządu uczniowskiego można zbadać 

i omówić oczekiwania społeczności uczniowskiej.

PRZYKŁAD

2) określenia zakresu działań w ramach stałej współpracy z policją.
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