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ZASADY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA:
Nauczyciele i specjaliści współpracują z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych
poprzez:
1. konsultacje;
2. szkoleniowe rady pedagogiczne;
3. posiedzenia zespołów wychowawczych;
w zakresie:
1. diagnozy indywidualnych potrzeb dziecka;
2. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
3. przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, rodziców;
4. wsparcia w sytuacjach trudnych/kryzysowych;
Każdy nauczyciel ma prawo zwrócić się o pomoc do pracowników poradni współpracującej ze szkołą.
A. Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z trudnościami
dydaktycznymi lub wychowawczo - dydaktycznymi:
1. Osobą, która podejmuje decyzje o skierowaniu ucznia do poradni psychologiczno pedagogicznej może być nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog/psycholog lub
rodzic;
2. Decyzje o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego
osiągnięć szkolnych lub zachowania;
3. Nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog przekazuje rodzicom informacje o swoich
spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania oraz możliwości
otrzymania pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej, na terenie
poradni;
4. Jeżeli
istnieje
konieczność
przekazania
poufnych
informacji,
wówczas
wychowawca/pedagog/psycholog osobiście (np. podczas dyżuru psychologa z poradni w
szkole) lub telefonicznie kontaktuje się z osobą badającą ucznia, bądź przygotowuje pisemną
opinię;
5. Zgłoszenia w poradni dokonuje rodzic (opiekun) ucznia, który następnie zostaje
poinformowany o ustalonym terminie wizyty;
6. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń w
tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;
7. Jeżeli Poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno pedagogiczną, to ma ona charakter jawny, rodzice mają jednak prawo do zachowania
wyników badań w tajemnicy;
8. Jeżeli rodzic udzieli informacji na temat wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy
orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń
oraz wpisanie stosownych informacji do dokumentacji ucznia;
9. Rodzic ma prawo do indywidualnego, osobistego kontaktu z poradnią psychologiczno pedagogiczną (bez skierowania), na prośbę specjalisty z poradni i po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły, wychowawca przygotowuje opinię o uczniu;
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkoła współpracuje z OPS-em w zakresie:
1. rozpoznawania środowiska ucznia;
2. finansowania obiadów najbardziej potrzebującym;
3. wspierania rodzin potrzebujących pomocy;
4. procedury Niebieska Karta;
Zasady współpracy:
1. Szkoła współpracuje z pracownikami socjalnymi i specjalistami OPS-u;
2. Osobą, która podejmuje współpracę z pracownikami socjalnymi może być

wychowawca, nauczyciel, pedagog;
Wychowawca/ nauczyciel/pedagog kontaktują się z pracownikami OPS-u w sprawach rodzin i
uczniów osobiście, telefonicznie lub pisemnie;
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Gniazdo”, Stowarzyszenie „Epsilon”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt „Farma
Jednorożec”, Fundacja o.o. Dominikanów Charytatywni Freta, Fundacja Perspektywa, Lokalnym
Systemem Wsparcia „Wolski Spinacz” i in.) w zakresie:
1. organizowania zajęć pozalekcyjnych i różnych form spędzania czasu wolnego;
2. realizowania projektów edukacyjnych i wychowawczych na terenie szkoły;
3. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i materialnej dla uczniów i ich rodzin;
4. organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych dla uczniów,
rodziców i nauczycieli;
Zasady współpracy:
1. Szkoła współpracuje z przedstawicielami i pracownikami organizacji;
2. Osobami, które podejmują współpracę z organizacją jest dyrektor szkoły i inni pracownicy
pedagogiczni za zgodą dyrektora szkoły;
3. Kontakt z pracownikami organizacji odbywa się osobiście, telefonicznie lub pisemnie;

SĄD RODZINNY
Szkoła współpracuje z Sądem Rodzinnym w zakresie:
1. Diagnozy środowiska rodzinnego uczniów;
2. Interwencji w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka np. ze względu na niewłaściwe
sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodziców;
3. Interwencji w sytuacji zagrożenia demoralizacją ucznia;
4. W zakresie wspierania roli wychowawczej rodziców;
5. W zakresie rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka zw. z jego funkcjonowaniem
w szkole, w sytuacji braku porozumienia między rodzicami
Zasady współpracy:
1. Szkołą współpracuje z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rodzinnego;
2. Osobami, które współpracują z przedstawicielami Sądów Rodzinnych są przede
wszystkim: dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawca oraz inni nauczyciele;
3. Kontakt odbywa się osobiście , telefonicznie lub pisemnie;
POLICJĄ
W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują
stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
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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.
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
- 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 dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. Funkcjonariusz
powinien przedstawić powód przybycia i okazać legitymację Dyrektor ma prawo zapisać dane
osobowe policjanta, nr jego legitymacji.
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Pedagog/psycholog/nauczyciel
powinien
sprowadzić
nieletniego
do
gabinetu
dyrektora/pedagoga szkolnego, gdzie policjant poinformuje ucznia o przyczynach jego
przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. o przesłuchaniu
itp.
UPRAWNIENIA POLICJI NA TERENIE SZKOŁY:
1. Legitymowanie ucznia:
Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez Policję,
legitymowanie może mieć na celu (art.15 Ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji):
 identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
 ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub
porządku publicznego;
 wykonanie polecenia wydanego przez Sąd, prokuratora, organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego;
 identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonego jako sprawców
przestępstw lub wykroczeń;
 poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania
i wymiarem sprawiedliwości.
2. Przeszukanie:
Na terenie szkoły można dokonać przeszukania w celu:
 znalezienia rzeczy mogących stanowić dowodów w sprawie lub podlegających
zajęciu w postępowaniu karnym (art.219 k.p.k.);
 wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby
podejrzanej
(art. 219 k.p.k.).
3. Przesłuchanie ucznia:
Dopuszczalne jest przesłuchanie ucznia na terenie szkoły przy czym:
 przesłuchanie ucznia podejrzanego o popełnienie czynu karalnego powinno
odbyć się w obecności rodziców lub opiekuna albo obrońcy, a jeżeli
zapewnienie ich obecności byłoby w danym wypadku niemożliwe, należy
wezwać nauczyciela, przedstawiciela WCPR lub przedstawiciela organizacji
społecznej, do których zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze
na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji (art. 39 u.p.n.);
 ucznia można przesłuchać w charakterze świadka, przy czym jeżeli osoba
przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny, być w
miarę możliwości, przeprowadzane w obecności przedstawiciela ustawowego
lub faktycznego opiekuna, chyba, że dobro postępowania stoi temu na
przeszkodzie
(art. 171 §3 k.p.k);
4. Zatrzymania ucznia:
Zatrzymanie jest możliwe tylko wtedy gdy:
 istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo i zachodzi
potrzeba umieszczenia ucznia w policyjnej izbie dziecka (art. 40 § 1 u.p.n.);
 przeciwko uczniowi toczy się postępowanie, a sąd lub prokurator zarządzili
przymusowe doprowadzenie ucznia (art. 247 k.p.k);
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 uczeń jest świadkiem w procesie karnym, a organ prowadzący postępowanie
(Policja, prokurator, sąd) zarządził przymusowe doprowadzenie ucznia
(art.285 § k.p.k);
 uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także dla mienia (art. 15 ust. 1 pkt 3 u. o Policji);
 uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub
znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych
osób
(art. 40 u. u.o.w.w.t.p.a);

