Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych obowiązujące
w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki
w Chorzowie
Spis procedur:
I Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt
zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
II. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego.
III. Kradzieże na terenie szkoły.
IV. Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje w posiadaniu ucznia w szkole.
V. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia.
VI. Wypadek, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw
śródlekcyjnych.
VII. Próba samobójcza ucznia na terenie szkoły.
VIII. Żałoba po śmierci ucznia.
IX. Akty przemocy i agresji w szkole.
X. Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.
XI. Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
XII. Postępowanie dyrektora, pedagoga szkolnego w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu na terenie placówki oświatowej. Konieczność powiadomienia
rodziców o śmierci ucznia w czasie zajęć szkolnych .
XIII. Epizod psychotyczny ucznia.
XIV. Incydent bombowy.
XV. Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub
środków psychoaktywnych.
XV. Nauczyciel (inny pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk.

I. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się
niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
1. Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły.

a) Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje uczniów od zwierzęcia
(uczniowie nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli wracają do
budynku szkoły).
b) Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia dyrekcję szkoły.
c) Dyrekcja szkoły podejmuje działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.
d) Wyznaczony przez dyrekcję nauczyciel lub inny pracownik szkoły wzywa Straż Miejską,
ewentualnie służby weterynaryjne.
2. Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie
na terenie szkoły
a) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby
trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia dyrektora
szkoły.
b) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby
trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi
o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
c) W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policję.

II. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą
na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub
pedagoga.
2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala
podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.
3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą
ze sprawcą zdarzenia, ustala formę naprawienia szkody i sporządza notatkę w dokumentacji
pedagoga.
4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy i przekazuje sprawę dyrekcji,
która ustala sposób i termin naprawienia szkody.
5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje
decyzję o zawiadomieniu policji.

III. Kradzieże na terenie szkoły
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży,
przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
2. W razie potrzeby korzysta się z zapisu monitoringu.

3. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z
wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
4. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy
klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
5. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności
zdarzenia.
6. W sytuacji ujawnienia sprawcy, wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą
zdarzenia oraz jego rodzicami. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach
zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia oraz dalszych konsekwencji wobec
sprawcy.
7. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami przekazując
ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami.
8. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły
podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców poszkodowanego i
sprawcy.
9. Postanowienia dodatkowe:
a) Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, np. telefony komórkowe, biżuterię,
odtwarzacze MP3 i MP4, pieniądze, urządzenia teleinformatyczne, rowery itp./.
b) Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni, a uczniowie nie mają
prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.

IV. Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje w posiadaniu
ucznia w szkole
Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy,
szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne
przedmioty, substancje, chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki
psychotropowe, tzw. „dopalacze”.
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia
niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i
podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w
sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot
przed dostępem innych uczniów), a w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, nauczyciel dba przede
wszystkim o bezpieczeństwo pozostałych uczniów.
2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast
powiadamia dyrektora szkoły a w uzasadnionych sytuacjach policję.
3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem i
rodzicami wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym
niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.

4. Jeżeli jest to prawnie możliwe, wychowawca lub pedagog oddaje przedmiot rodzicom oraz
sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.
5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja psychoaktywna, lub
przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa
policję.

V. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia
Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia: gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe,
duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji,
zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby- poprzez wyznaczonego
ucznia – wzywa pielęgniarkę szkolną.
2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców ucznia oraz
ustala dalszą opiekę nad uczniem.
3. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat
szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia wychowawcę i
rodziców oraz ustala sposób odebrania ucznia ze szkoły przez rodzica.
4. Do momentu odebrania ucznia przez rodzica lub, jeśli jest to konieczne – przyjazdu pogotowia
ratunkowego - uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora
szkoły.
5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie ucznia, nauczyciel wzywa
pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia.
6. Jeśli uczeń odczuwa niedyspozycję zdrowotną w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do
pielęgniarki szkolnej, następnie do wychowawcy, wicedyrektora i dyrektora.
7. Ucznia niepełnoletniego, który źle się czuje może odebrać ze szkoły tylko rodzic lub wyznaczona
przez niego osoba.
8. Jeśli jest konieczne przewiezienie ucznia do szpitala:
a) uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy rodzic;
b) w przypadku niemożności udziału rodzica, uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy (w
kolejności dyspozycyjności):
pedagog, psycholog, wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora inny pracownik szkoły.
9. Nauczyciel lub (pielęgniarka gdy jest obecna) sporządza notatkę służbową, w której zawiera
następujące informacje:
a) dokładną datę i godzinę zdarzenia;

b) miejsce zdarzenia;
c) imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
d) opis zdarzenia i podjęte działania.

VI. Wypadek, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych, zajęć
pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.
Wypadek ucznia: nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło
w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły
(wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli itp.).
1. Nauczyciel (inny pracownik szkoły) będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia
poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie
zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, a w
przypadku ciężkiego wypadku- również dyrektora szkoły.
3. Rodzic ucznia powinien niezwłocznie przybyć do szkoły i odebrać ucznia, a w razie koniecznościjechać z nim do szpitala.
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub niemożności ich przybycia - uczniowi w drodze do
szpitala towarzyszy (w kolejności dyspozycyjności): pedagog, wychowawca lub wyznaczony przez
dyrektora inny pracownik szkoły.
5. Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, która sporządza protokół wypadku.
Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, nauczyciel sporządza notatkę służbową, w której zawiera
następujące informacje:
a) dokładną datę i godzinę zdarzenia;
b) miejsce zdarzenia;
c) imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
d) opis zdarzenia i podjęte działania.
6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń,
miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałych uczniów z pomieszczenia.
Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół
powypadkowy.
7. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły zawiadamia:
a) rodziców;
b) pracownika służby BHP;

c) społecznego inspektora pracy;
d) organ prowadzący szkołę.
8. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego
pracownik) zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.
9. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego
pracownik) zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
10. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych, gdy nie ma dyrektora szkoły, nauczyciel
decyduje sam o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa pogotowie ratunkowe oraz
telefonicznie dyrektora, następnie zawiadamia rodziców;
11. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy poza terenem szkoły, wszystkie stosowne
decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

VII Próba samobójcza ucznia na terenie szkoły
1. Działania zapobiegawcze:
a) doskonalenie zawodowe Rady Pedagogicznej;
b) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego,
chronicznego stresu, objawy depresji;
c) współpraca z rodzicami;
d) zajęcia profilaktyczne dla uczniów.
2. Działania interwencyjne:
a) ustalenie i potwierdzenie rodzaju zdarzenia;
b) nie pozostawienie ucznia samego – towarzyszenie uczniowi – „jesteś dla Niego ważny”;
c) usunięcie wszystkiego, co może ułatwić realizację zamiaru, w razie potrzeby niezwłoczne
podjęcie działań w celu ratowania zdrowia i życia poszkodowanego, wezwanie pomocy
(odpowiednich służb); zapewnienie w miarę możliwości opieki psychologa lub pedagoga
szkolnego;
d) przeprowadzenie ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce – bez rozgłosu;
e) zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia, dokonanie oceny poziomu
ryzyka
f) zawiadomienie dyrektora szkoły – dyrektor zawiadamia Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Chorzów;
g) zawiadomienie wychowawcy i pedagoga szkolnego;

h) wychowawca powiadamia rodziców;
i) dyrektor szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategię działania uzależniając ją od
oceny sytuacji;
j) ochrona ucznia i innych osób przed zbędnymi czynnikami stresującymi (np. kontakt z
mediami, świadkami itp.)
3. Działania naprawcze:
a) objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
b) w razie potrzeby konsultacja dalszej strategii działania z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną i / lub placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
c) współpraca z rodziną i bliskimi.

VIII Żałoba po śmierci ucznia
1. Rodzic powiadamia szkołę.
2. Wychowawca informuje dyrektora szkoły.
3. Dyrektor powołuje zespół kryzysowy (w skład którego mogą wchodzić: pedagog, psycholog,
wychowawca, dyrekcja).
4. Dyrektor szkoły nawiązuje kontakt z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub
opiekunem szkoły z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej przed zajęciami lekcyjnymi.
6. Wyznaczenie koordynatora działań z ramienia szkoły (zadbanie o potrzeby osób wspierających);
rozdzielenie zadań: kto wchodzi do klasy, kto rozmawia z radą pedagogiczną, kto i w jakich miejscach
jest dostępny dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.
7. zadbanie o szczegóły (chusteczki higieniczne, kubki, woda, koce)
8. ustalenie spójnej i wiarygodnej wersji zdarzenia, która będzie przedstawiona w klasach
9. Praca z klasą, do której chodził uczeń:
a) wejście do klasy i przekazanie informacji o zdarzeniu
b) pozostawienie przestrzeni
c) informowanie o możliwych reakcjach czy emocjach
d) zachęcanie do rozmowy
10. Kontakt koordynatora z rodzicami (np. w przypadku zmiany planu dnia)

11. kontakt dyrektora z rodzicami ofiary
a) zagwarantowanie pomocy czy wsparcia wg potrzeb.
7. Wejście nauczycieli do klas (pozostawienie „przestrzeni”, ewentualna reorganizacja planu dnia,
dostosowanie do potrzeb uczniów).
8. Dyrektor ustala dalszą strategię działania uzależniając ją od oceny sytuacji, w razie potrzeby
organizuje się zebranie rodziców.
9. Ustalenie szczegółów dotyczących pogrzebu (w przypadku samobójstwa brak delegacji z ramienia
szkoły) w tym prośba o obecność rodziców dzieci, które będą chciały wziąć udział w pogrzebie.
10. Monitorowanie sytuacji uczniów i udzielenie wsparcia według potrzeb.

IX. Akty przemocy i agresji w szkole
1. Zdarzenia i zachowania agresywne:
a) groźby i zastraszanie;
b) naruszenie godności osobistej (ubliżanie, wyszydzanie, rozpowszechnianie kłamstw
słownie lub w internecie, obraźliwe napisy, ośmieszanie, obmawianie, manipulacja
związkami przyjaźni; naruszenie nietykalności cielesnej poprzez uderzenie, kopnięcie,
popychanie, przewrócenie itp.);
c) rozboje i wyłudzenia.
2. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są uczniowie:
a) nauczyciel stara się doprowadzić do przerwania incydentu, w razie potrzeby wzywa
pomoc (drugi nauczyciel lub inna osoba dorosła)
b) udziela pomocy poszkodowanym, powiadamia pielęgniarkę szkolną, która w razie
potrzeby wzywa pogotowie;
c) nauczyciel izoluje sprawcę czynu, pozostawiając go pod opieką pedagoga szkolnego
lub innego nauczyciela;
d) nauczyciel wraz z pedagogiem powiadamia dyrektora szkoły i sporządza notatkę
służbową;
e) dyrektor lub pedagog powiadamia rodziców uczniów biorących udział w zdarzeniu;
f) w przypadku odmówienia współpracy przez rodziców lub niemożności
skontaktowania się z nimi dyrektor powiadamia policję;
g) dyrektor lub pedagog ustala okoliczności i świadków zdarzenia oraz zabezpiecza
ewentualne ślady i dowody w celu przekazania ich policji.

2. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i uczeń:
a) nauczyciel powiadamia pedagoga szkoły i pozostawia ucznia (sprawcę czynu) pod
jego opieką; nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który informuje
rodziców ucznia (uczestników zajścia);
b) w przypadku odmówienia współpracy rodziców lub niemożności skontaktowania się
z nimi dyrektor powiadamia policję;
c) dyrektor lub pedagog ustala okoliczności i świadków zdarzenia, zabezpiecza
ewentualne dowody w celu przekazania ich policji;
d) w przypadku, kiedy uczeń ma ukończone 17 lat, zawiesza się wykonywanie wyżej
wymienionych proce-dur i wzywa policję.
3. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i rodzic:
a) nauczyciel stara się przerwać stan zagrożenia, wzywa pomoc ( innego pracownika
szkoły);
b) nauczyciel prosi o obecność innego nauczyciela - świadka;
c) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły;
d) dyrektor lub pedagog ustala okoliczności i świadków zdarzenia i powiadamia policję,
jeśli zdarzenie ma charakter drastyczny (czynna napaść).
UWAGA! Nauczyciel ma prawo do obrony koniecznej.
4. Agresywne zachowanie pracownika szkoły wobec ucznia:
a) po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor
szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające;
b) dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i
informuje o nich rodziców ucznia;
c) dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodziców i
dołącza do dokumentacji.
5. Agresywne zachowanie rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie
szkoły wobec uczniów:
a) nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i
wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia;
b) nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji;
c) w przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor
szkoły zawiadamia policję;

d) w sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrektora/wicedyrektora)
nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

X. Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie
1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym
fakcie wychowawcę, a ten pedagoga.
2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem w zależności od sytuacji,
przeprowadza rozmowę z uczniem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu
wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania
sprawy ( kontakt z dzielnicowym, zgłoszenie sprawy do OPS).
3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia.
Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia i niedostatecznej nad nim opieki
oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.
4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice
ucznia.
5. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że uczeń jest ofiarą
przemocy, pedagog sporządza notatkę służbową oraz informuje policję i sąd rodzinny. W
przypadku rodziny objętej dozo-rem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje
kuratora.
6. W uzasadnionych przypadkach pedagog lub psycholog uruchamia w szkole procedurę
założenie Niebieskiej Karty.

XI. Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i
komunikacyjnych
1. Sytuacje cyberprzemocy zaistniałe na terenie szkoły:
a) Przemoc werbalna w sieci - wulgarne wyzywanie, poniżanie, nękanie, ośmieszanie,
straszenie, szantaż.
b) Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli.
c) Publikowanie i rozsyłanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających,
kompromitujących
d) Podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli i działanie na jego niekorzyść.
2. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.
Osobą zgłaszającą fakt może być poszkodowany uczeń, jego rodzic, inni uczniowie,
świadkowie zdarzenia, nauczyciele.
Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek, procedura interwencyjna powinna obejmować:

a) udzielenia wsparcia psychologiczno- pedagogicznego ofierze przemocy;
b) zabezpieczenia dowodów w miarę możliwości i ustalenie okoliczności zdarzenia;
c) wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą
postawy ucznia.
3. Ustalenie okoliczności zdarzenia
a) Nauczyciel posiadający wiedze o zajściu powiadamia wychowawcę klasy, który
informuje o zajściu dyrektora i pedagoga szkolnego;
b) Dyrektor i pedagog szkolny, wspólnie z wychowawcą, dokonują analizy zdarzenia i
planują dalsze postępowanie;
c) W procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki, szczególnie na
etapie zabezpieczenia dowodów i ustalenia tożsamości sprawcy;
d) W przypadku złamania prawa np. groźby karalne, propozycje seksualne,
publikowanie nielegalnych treści itp. należy bezwzględnie skontaktować się z policją.
Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub pedagog.
4. Procedura reagowania wobec sprawcy przemocy
a) Pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem - sprawcą przemocy.
Jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym
osobno;
b) Nie należy konfrontować sprawcy i ofiar cyberprzemocy;
c) Należy powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nim zachowanie ucznia;
d) Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń
nie zmienił dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej
sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli istnieją inne przejawy demoralizacji ucznia.

XII. Postępowanie dyrektora, pedagoga szkolnego w przypadku
uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na
terenie placówki oświatowej
1. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach
nieletnich Art.4 §1, 2 i Art. 4a.
§1 „Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego,
szczególnie naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego,
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używania
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie
nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, 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”.
Art. 4a „Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z
urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz
przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i
dowodów popełnienia czynu”.
2. Podstawowe czynności dla dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego:
Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu), zapewnić dyskrecję
przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe w
pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować personalia uczestników i świadków, godzinę
zgłoszenia oraz zawiadomić policję.

XIII. Konieczność powiadomienia rodziców o śmierci ucznia w czasie
zajęć szkolnych
1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać poprzez kontakt bezpośredni.
Dokonuje tego Dyrektor szkoły lub pracownik szkoły obecny przy zdarzeniu.
2. Właściwe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki:
a) dostarczyć niezbędne informacje;
b) udzielić pierwszego wsparcia rodzinie;
c) ochronić godność;
d) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.
3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia
tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych.
4. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub
od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie dyrektora i personelu szkoły.

XIV. Epizod psychotyczny ucznia
1. Działania uprzedzające:
a) doskonalenie Rady Pedagogicznej, zrobienie listy symptomów psychotycznych
(zaprosić specjalistę w tej dziedzinie, omówić skuteczne metody reagowania);
b) omówienie procedury na forum rady pedagogicznej;

2. Działania interwencyjne:
a) nie pozostawiaj ucznia samego;
b) reaguj spokojnie, łagodnie;
c) bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce w miarę możliwości;
d) na ile to możliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu;
e) zawiadom pogotowie ratunkowe (999);
f) nie skupiaj się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza.

XV. Incydent bombowy
1. Symptomy wystąpienia zagrożenia.
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o
możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.
2. Uwagi:
a) Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub
ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że
może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić służbom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrek-torowi szkoły.
Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej
niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji
utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca;
b) Zawiadamiając policję należy podać następujące informacje:
rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony
podejrzany przed-miot), treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku
wybuchowego; numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz
dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko oso-by zgłaszającej, opis
miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;
c) Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
3. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia
bombowego:
a) Do czasu przybycia policji akcją kieruje w kolejności dyrektor szkoły /wicedyrektor;
b) Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego
neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki
organizacyjne policji.

4. Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie
podłożenia „bomby”: Podczas działań związanych z neutralizacją „bomby” zastosuj się do
poleceń policji.

XVI. Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy (gabinet pielęgniarki lub pedagoga), ale ze względów
bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego
życie ani zdrowie; korzysta z pomocy pielęgniarki szkolnej/pedagoga.
3. Jeśli wymaga tego sytuacja pielęgniarka/pedagog/ nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia
stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
4. Nauczyciel zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, albo niemożliwy
jest z nimi kontakt telefoniczny - 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.
5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod
wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych- 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, 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 niepełnoletniego
ucznia w policyjnym pomieszczeniu zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny. 6. Jeżeli powtarzają
się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub
środków psychoaktywnych na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym
policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji
tych instytucji.

XVII. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły
substancję przypominającą wyglądem narkotyk
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
3. Nauczyciel próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo
znaleziona substancja należy.
4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje
dotyczące szczegółów zdarzenia.
5. Nauczyciel-świadek sporządza z wydarzenia notatkę służbową.

