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Procedtrry reagowania w sytuacjach kryzysowych to procedury bezpieczefstwa'

okreSlaj4ce sposoby postgpowania i reagowartranavcziYcieli oraz innych pracownik6w szkoty

w sytuacjach:

opiekuriczo- wychowawc zy szkoly.

Spis procedur:

I. Procedura postEpowania dyrektora szkoly w przypadku, gdy policja dokonuje

zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywajqcego na zajEciach w

szkole.

il. procedura postgpowanianatczyciela w przypadku uzyskania informacji, 2e uczeh,

kt6ry nie ukoriczyl 18 lat, u|ywa alkoholu lub innych Srodk6w w celu

wprowadzenia w stan odurzenia, uprawia nierz4d bqd?przejavia inne zachowania

Swiadczqce o demoralizacji.

m. Procedura postgpowania w przypadku, gdy nauczaciel podejrzewa' ze na terenie

szkoly majduje sig uczefl bqd4cy pod wptyvem alkoholu lub narkotyk6w'

IV. Procedura postEpowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoly

substancj I przypominajqc4 wygl4dem narkotyk'

v. Procedura postgpowani a w pfzwadku, gdy nauczyciel podejrzewa, 2e uczefi

posiada przy sobie substancj q przypominaj 4cq narkotyk'

u. Procedura postqpowania dyrektora, pedagogalpsychologa szkolnego w przypadku

uzyskania informacji o popelnieniu przestEpstwa Sciganego z wzEdu na terenie

plac6wki oSwiatowej.

vII. Procedura postgpowani a w przwadku ujawnienia ptzestgpstwa sciganego na

wniosek pokzywdzonego na terenie szkoly'

vm. Procedura postqpowania w przypadku zamachu samob6jczego ucznia'

x. Procedura postqpowania w pfzwadku zaloby po Smierci ucznia (za wyj4tkiem

Smierci samob6jczej).

x. Procedura postEpowani a nauczycieli w przypadku koniecznosci zawtadarniania o

Smierci ucznia.

)(I. EPizod PsYchotYcznY lucznia'



xII. Procedura postgpowania nauczycieli w przypadku a$esywnego zachowania

vcznia.

XII. Procedura zawiadaniania o zakl6ceniu toku lekcji'

XIV. Incydent bombowY-

xv. Procedura postgpowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.



PROCEDTJRY POSTSPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH

KRYZYSOWYCH W SZKOLE

L Procedura postgpowania dyrektora szkoly w przypadku, gdy policja dokonuje

zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywaj4cego na zajgciach

w szkole.

L Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi pow6d przybycia i okazuje siE

legitymacja sluzbowq.

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji shzbowej policjanta celem

sp or zqdzenia wlasnej dokum entacj i.

3. Policjant informuje dyrektora o zamiatze zattrymaniaucznia'

4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie

policjant informuje go o prrycrynachprzybycia i czynnoSciach, jakie zostanqwykonane

w zw iqzl<rr z e spraw4 np. prze sluchani e, o kaz anie.

5. Policja informuje rodzic6w nieletniego, opiekun6w prawnych o wykonanych

czynnoSciach i zobowi4zuje ich do przybycia do szkoly, komendy lub komisariatu policji,

celem uczestniczenia w czynno Sciach.

6. Dyrektor szkoty informuje telefonicznie rodzic6w o podjgtych dzialaniachwzglgdem ich

dzieckaprzezpolicjg. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporzqdza pisemnq

informacjq iprzesy\a do miejsca ich zamieszkania.

7. W przypadku niemoZno6ci uczestnictwa rodzic6w w przesluchaniu nieletniego, dyrektor

wyznacza wychowawce, Laucryciela lub pedagoga szkolnego do uczestnictwa

w czynnodciach, kt6re sqprzeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji.

8. Po wykonaniu czynnoSci policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekantje

nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynno6ci

wykonywane sew obecnoSci pedagoga szkolnego, po ich zakoirczeniupolicja odwozi ich

do szkoty lub miejsca zamieszkania.

g. W przypadku zaistnienia przeslanek do zatrzpania nieletniego w Policyjnej Izbie

Dziecka policjant informuje o tym rodzic6w, pedagoga szkolnego.

I0. Przy realizacji czynnoSci zwiqzanych z zatrrqariem nieletniego- ucznia na terenie

szkoly nalezy zachowal dyskrecjq nie nagla6niaj4c sprawy.



II. Procedura postgpowania nauczyciela w przSryadku uzyskania informacji, Le uczefr

kt6ry, nie ukoriczyl 18 lat, uiywa alkoholu lub innych Srodk6w w celu wprowadzenia

sig w stan odurzenia, uprawia nierzqd, bqdi:przejawia inne zachowania Swiadczqce o

demoralizacjir

Nauczyciel przekaa4e uzyskan4 informacjE wychowawcy klasy.

Wychowawca informuje o fakcie pedagogalpsychologa szkolnego i dyrektora szkoly.

Wychowawcawzywa do szkoly rodzic6w (prawnych opiekun6w) ucznia i przekazuje im

uzyskanqinformacjE. Przeptowadza rozmowe z rodzicami oraz ucz,niern" w ich

obecno6ci. W przypadku potwierdzenia informacj i, zobowiqntje ucznia do zaniechania

negatywnego postgpowania, rodzic6w za{ bezwzglEdnie do szczeg6lnego nadzoru nad

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej moze zaproponowal rodzicomskierowanie

dzieckado specjalistycznej plac6wki i udzial dziecka w programie terapeutycznp.

JeZelirodzice odmawiajqwsp6lpracy lub nie stawiaj4 siE do szkoly, a nadal

z wiarygodnych ir6del naptywaj4 informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,

dyrektor szkoly pisemnie powiadamia o zaistniatej sytuacji s4d rodzinny lub policjq

(specj alistg ds. nieletnich).

Podobnie, w sytuacji gdy, szkola wykorzysta wszystkie dostqpne jej Srodki

oddziahywafi wychowawczych, (rozmowa zrodzicami, ostrzehenie ucznia, spotkania z

pedagogiem, psychologiern, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych

renaltat6w, dyrektor szkoty powiadamia s4d rodzinny lub policjg. Dalszy tok

po stgpowan ia le|y w kompetencj i tych instytucj i.

J e1eIi z achowani a 6wiadcz4ce o demo raliz acji przejaw ia uczefi kt 6ry uko ri czy\ | 8 tat, a

nie jest toudzialw dzialalnoSci grup przestEpczychczy popehienie przestqpstwa, to

postgpowanie natczyciela powinno by6 okre6lone przez wewngtrzny regulamin szkoly'

W przypadku uzyskania informacji o popelnieniuprzezucznia, kt6ry ukoriczyl l7 lat,

przestgpstwa Sciganego ztxzEdulub jego udzialu w dzialalno6ci grup przestEpczych,

zgodnie z art. 304 $ 2 kodeksu postEpowania kamego, dyrektor szkoly jako przedstawiciel

instyrucji jest obowi4Tany niezwlocznie zawiadomi6 o tym prokuratora lub policjg.

1 Naruszanie zasad wspol2ycia spolecznego, popelnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie sie od obowiqzku

szkolnego lub obowi4zku nauki, wl6czqgoitwo, udzial w dzialalnosci grup przestepczych - art.4 $1 ustawy o postepowaniu w

sprawach nieletnich

1 .

2.

3 .

4.

5 .

7.



ilI. Procedura postgpowania w pr4padku, gdy nauczyciel podejrzewarLe na terenie

szkoly znajduje sig uczefi bgd4cy pod wplywem alkoholu lub narkotyk6w

l. Dzialania uprzedzajqce:

a) Sporz4dzenie listy symptom6w :uLrywania, naduZywania Srodk6w odurzajqcych

(pedagog szkolny)

b) Zaproszenie specjalisty w tej dziedznie, om6wienie skutecznych metod

reagowania,

c) Korzystanie zlicznychprogram6w edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych.

d) Opracowanie listy teleadresowej lokalnych orgarizacji, plac6wek zajmuj4cych sig

udzie laniem p o mo cy ntNo dzieZy uzyw aj qc ej Sro dk6 w o dur zajqcy ch, ro dzino rn,

bliskim.

e) Dokonywanie badari przesiewowych pod k4tem uzywania 6rodk6w odurzajqcych.

2. Dzialania interwencyjne

a) Powiadamia o swoich przpszczeniach wychowawcE klasy.

b) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze wzglgd6w beryieczefrstwa nie

pozostawia go samego; stwarza warunki, w kt6rych nie bgdzie zagrolonejego Zycie

ani zdrowie.

c) Wzywalekarza w celu stwierdzenia stanu trzetwofici lub odurzenia, ewentualnie

udzielenia pomocy medycznej.

d) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoly orazrodzic6w/opiekun6w, kt6rych

zobowiqzuje do niezwlocznego odebrania ucznia ze szkoly. Gdy

rodzicelopiekunowie odm6wiq odebrania dziecka, o pozostaniu tcznia w szkole, czy

przewiezieniu do plac6wki sluzby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia

ucznia i w porozumieniuz dyrektorem szkoly/plac6wki.

e) Dyrektor szkoly zawiadamianajblizszqjednostkqpolicji, gdyrodziceucznia

bEdqcego pod wptywem alkoholu - odmawiaj qprzyj(icia do szkoty, a jest on

agresywny, b4d:Z swoim zachowaniem daje pow6d do zgorszenia albo zagraiaZyciu

lub zdrowiu innych os6b.

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzehwoilci2, policja ma mo2liwo56

przewiezieniaucznia do izby vry1rzelwieri, albo do policyjnych pomieszczen dla

os6b zatrzymanych - na czas niezbgdny do wfirzeLwienia (maksymalnie do 24

2 Stg2enie we krwi powyZej 0,5 %o alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w I dm3



godzin). O fakcie umieszczeniazawiadamia siE rodzic6dopiekun6w oraz sqd

rodzinny jeSli uczeri nie ukofczyl 18 lat.

D JeZeli powtarzajq sig przypadki, w kt6rych uczef (przed ukoriczeniem 18 lat)

znajduje siE pod wplywem alkoholu lub narkotyk6w na terenie szkoty, to dyrektor

szkoly ma obowi4zek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub

s4du rodzinnego.

Spozywanie alkoholu na terenie szkoty przez ucznia, kt6ry ukoficzyl l7lat, stanowi

wykroczenie z art.431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 pafldnernika 1982 r. o wychowaniu

w trzetwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Nale2y o tym fakcie powiadomid policjg.

Dalszy tok postgpowania teiry w kompetencji tej instytucji.

3. Dzialania naprawcze:.

a) Poinformuj rodzic6w ucznia o zdarzenit.

b) Skorzystaj z konsultacji pedagoga szkolnego lub specjalist6w z PPP- om6wcie

problem i skonstruujcie strategig dalszego dziaNania (interwencji irozwiqzania

problemu) wsp6lnie.

c) Wesprzyj rodzic6w, poinformuj, na co powinni nxracal bacznquwagg, naklaniajqc

jednocze6nie do korzystania z pomocy wyspecjalizowanych gminnych plac6wek( ,,

Punkt konsultacyjny" i komisji).

d) Jezeli incydent bgdzie sig powtarzal; zawiadom sqd rodzinny lub policjq.

ry. Procedura postgpowania w przypadku, gdy nauczyciel zrajduje na terenie szkoty

substancjg przypominai4cQ wygl4dem narkotyk

1. Nauczyciel zachowujqc Srodki osftoZno6ci zaberyiecza substancjE przed dostEpem do niej

os6b niepowolanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdupolicji,

pr6buje (o ile to jest moZliwe w zakresie dzialafipedagogicznych) ustali6, do kogo

znaleziona substancj a nalvZY .

2. Powiadamia o zai*niatymzdarzeniu dyrektora szkoly, kt6ry wzywa policjg.

3. Poprzylefdziepolicjiniezwlocznieprzekanrjezabezpieczon4substancjqiprzekantje

informacj e dotyczqce szczeg6l6w zdwzenia.



V. procedura postgpowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewarLeuczeft posiada

przy sobie substancj I przypominaiQcQ narkotyk

1. Nauczyciel w obecno6ci innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, ttp') ma prawo

Lqdat, aby uczefiprzekazalmu tE substancjE, pokazalzawartoil torby szkolnej oraz

kieszeni (we wlasnej odziely), ew. innych przedmiot6w budz4cych podejrzenie co do ich

7ytiqzkqrz poszukiwan4 substancj4. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykona6

czynnoSci przeszukania odziely ani teczki ucznia - jest to czynno56 zastrzehona wylqcznie

dla policji.

Z. swoich spostrze2eniach powiadamia dyrektora szkoty orazrodzic6w/opiekun6w ucznia i

wrywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku , gdy uczen, mimo wezvvania, odmawia przekazania nauczycielowi

substancji

ipokazaniazawarto$ci teczki, dyrektor szkoly wzywapolicjE, kt6ra przeszukuje odzieZ

i przedmioty nale1qce do ucznia onz zabezpiecza malezion4 substancjp i zabiera jq do

eksPertYzY.

4. Je1eliuczehwyda substancjg dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zaberyieczeniu,

zobowiqzanyjest bezzwlo cznieprzekazal jqdo jednostki policji. Wcze5niej pr6buje

ustali6, w jaki spos6b i od kogo, uczehnabyl substancjg. CaNe zdarzenie nauczyciel

dokumentuj e, sporzElzaj4c moZliwie dokladn4 notatkg z ustaleri wraz ze swoimi

spostrz ezeniami.

UWAGA:

Zgodnie zprzepisami ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

. posiadanieka1dej ilo$ci Srodk6w odurzaj4cych lub substancji psychotropowych;

o wprowadzanie do obrotu Srodk6w odurzaj4cych;

o udzielanie innej osobie, ulatwianie lub umoZliwianie ich vycia oraznahJanianie do

uZYcia;

o wytwarzanie i ptzetwavatie Srodk6w odurzajqcych'



Kuhde z wymienionych zachowari jest czynem karalnym w rozumieniu przepis6w ustawy o

postgpowaniu w sprawach nieletnich, jeSli sprawcq jestuczefi, kt6ry ukoriczyN 13 lat a nie

ukoriczyt I7 Iat.

Zprzestppstwem mamy do czynienia jeLelikt6ry$ z wymienionych c4m6w popehri uczeti, po

ukoriczeniu t7 lat. W takiej sytuacji majqzastosowanie przepisy ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. - Kodeks postEpowania kamego.

Je'ZeliprzestEpstwo ma miejsce na terenie szkoly, nale?y wezwal policjg.

W kazdym przypadku popelnienia czynu karalnego przez ucznia, kt6ry nie ukoficzyl 17

lat naleLy zawiadomid policjg lub s4d rodzinny, a w pzypadku popelnienia przestppstwa

przez ucznia, kt6ry ukoriczyl 17 rok 2ycia prokuratora lub policjg (art. 4 Upn i art.304

Kpk).

VI. Procedura postgpowania dyrektora, pedagoga szkolnego w przypadku uzyskania

informacji o popelnieniu przestgpstwa Sciganego z urzgdu na terenie plac6wki

oSwiatowej.

1. Podstawy prawne:

a) ,,Kaady,kto stwierdzi istnienie okolicznoSci Swiadcz4cych o demoruluacji

nieletniego , szczeg6lnie naruszenie zasad wsp6bycia spolecznego, popelnienie

czynuzabronionego, systematyczne uchylanie sig od obowi4Tku szkolnego lub

ksztalcenia zawodowego, uzywania alkoholu lub innych Srodk6w w celu

wprowadzenia siE w stan odurzenia, uprawianie nierzqdu, wl6czggostwo, udzial w

grupach przestgpczych, ma spoleczny obowi4zek odpowiedniego przeciwdzialania

temu, aprzede wszystkim zawiadomienia o tym rodzic6w lub opiekuna nieletniego,

szkoty, sqdu rodzinnego, policji lub innego wlaSciwego organu".

b) ,,Ka1dy, dowiedziawszy sig o popehrieniu c4mu karalnego przez nieletniego, ma

spoleczny obowi4zek zawiadomi6 o tym s4d rodzinny lub policjg"'

c) ,Jnstytucje paristwowe i organizacje spoleczne, kt6re w zwtryku ze swoj4

dzialalnoSci4dowiedziaty siE o popelnieniuprzeznieletniego czpv karalnego

6ciganego z urzgdu., s4 zobowi4zane niezwlo cznie zawiadomii o tym s4d rodzinny

lub policjE orazprzedsigwzi4l c4mnoSci nie cierpiqce zwloki, aby nie dopuSci6 do

zatarcia Slad6w i dowod6w popelnienia czyilt'.

2. Podstawowe czynno6ci dla dyrektora lub pedagoga szkolnego:

a) Przyjq| do wiadomoSci informacjg o przestgpstwie (wykroczeniu) zapewni6



dyskrecjg przekazt$qcemu informacjEpoprzez wysluchanie gobez Swiadk6w, o ile

to mozliwe w pomieszczeniuzanlsigtym. Odnotowa6 personalia uczestnik6w i

Swi adk6w, go dzing zgNo szenta orcz zaw iado mi6 niezw lo cznie p olicj E.

b) Zapewni6, w miarg potrzeby, niezbgdn4 pomoc lekarsk4 pokr4nvdzonym.

c) Bezzbgdnej zwloki sprawdzi6 w dostEpny spos6b wiarygodnoS6 informacji:

- Je1elitczeir podaje 5wiadk6w, to w rozmowie z jaknajmniejsz4 iloSciq 6wiadk6w

uwiarygo dni6 informacj e,

- Sprawdzid, czy zdarzenie zaistnialo na terenie szkoly oraz czy mialo miejsce w trakcie

zajgf szkolnych jego uczestnik6w,

- W rozmowie zpoktrywdzonym ustali6 liczbE sprawc6w i ich dane personalne,

- Nie nagla{;niat zdarzenia.

d) W przypadku braku wqtpliwo5ci, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to

konieczne i mo2liwe, zatrrymal do czasu przybycia policji ofiarg przestgpstwa i

jego sprawca (6w):

- Konieczno St zatrzymania moZe wynika6 z faktu zakonczeniaprzez nich zajgt szkolnych

b4dz pr6by ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiot6w. O fakcie zatrymania bezwzglgdnie

na1eZy powiadomi6 rodzic6w lub opiekun6w prawnych. Nie nalezy zatrzymywa6 na,,silg"

sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu spowodowa6, by pozostal pod opiekq

pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy lub nauczyciela w oddzielnym pomieszczeniu do

chwili przyby cia po licj i.

Je1eli sprawc6w jest kilku w miarg moZliwoSci nale|y umie6ci6 ich w oddzielnych

pomieszczeniach:

- Ofiarg nale?y odizolowa6 od sprawc6w

e) W przypadku odnalezieniarzeczy pochodz4cych z przestgpstwa lub sluZqcych do

pop elni enia prze st gp stw a nale?y je zab ezpieczy 6 .

D Wykona6 ewentualne czynnosci przez przejmujAcego splaw9 policjanta

3. Zakazy:

a) Nie nale1y,,na wlasn4 rEkE" konfrontowa6 uczesbrik6w zdarzenia, dqLye' do

pojednania iP.

b) Bezwzglgdnie nie rr;le|y dokonywa6 przeszukaniateczek, toreb, kieszeni.



vJI. Procedura postgpowania w przypadku ujawnienia przestgpstwa sciganego na wniosek

pokrzywdzonego na terenie szkoty.

l. Sciganie na wniosek pofurywdzonego- w tym przypadku wszczEcie postEpowaniaprzez

policjg uzalehnionejest od woli pokrzywdzonego. w przypadku tych kategorii

przestgpstw pokrzywdzony sklada wniosek do protokofu, a po jego zNohenil1r przestqpstwo

Scigane jest tak, jak z urzgdu. wycofanie przezpowzywdzonego wniosku o sciganie jest

bezskuteczne..

2. Przyjq|do wiadomoSci informacjq o przestgpstwie( wykroczeniu) zapewni' dyskrecjE

przekazujqcemu informacjqpoprzezwysluchanie gobez Swiadk6w (o ile to mozliwe w

pomieszczeniu zamknietYm).

3. Odnotowa6 godzing zgloszenia otaz zapfia' o przyczynq ewentualnej zwloki w podaniu

tej informacji.

4. Zapewni| w miarE potrzeby, niezbqdn4 pomoc lekarsk4 pokrzywdzonym'

5. Bez zbEdnej zwloki sprawdzid w dostqpny spos6b wiarygodno66 informacji, w fym:

a) jezeLiuczefipodaje swiadk6w, to w rozmowie z jak najmniejsz4 ilosciq 6wiadk6w

uwiarYgo dni6 informacj 9,

b) sprawdzi6, czy zdatzenie zaistnialo na terenie szkoty oraz czy mialo miejsce w

trakcie zajg6 szkolnych jego uczestnik6w,

c) nie naglaSnial zdatzenia.

6. powiadomi6 rodzic6w lub opiekun6w dziecka powzywdzonego, zrelacjonowa6 im

zdarzenie i uzgodni6 z nimiczy bEd4 chcieli zglosi6 sprawQ policji'

7. W przypadku odmowy zlokenrawniosku o Sciganie sprawc6w przezrodzic6w naleiry

ich poinformowa6, jakie 6rodki podejmie szkola w stosunku do sprawc6w zduzenia'

8. Srodki, jakie naleZy przedsiqwziqf to migdzy innymi:

a) w ramach uprawnief statutowych szkolastosuje wzglgdem sprawcy zdarzenia

Srodki ptzewidziane w statucie szkoty'

b) w przypadku, gdy sprawc azdarueniasprawial wczesniej problemy i\ama\ nonny

spolecznego zachowania, azdarzenie kt6rego siE dopuScil nosi cechy postEpuj4cej

demoralizacji, szkola powinna spotzqdzi(, na t4okoliczno$( wystqpienie do sqdu

rodzinnego lub Policji.



VI[. Procedura postgpowania w prrypadku zamachu samob6jczego ucznia

l. Dzia\ania uprzedzajqce, zapobiegawcze:

a) om6wienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej,

b) upowszechnienie procedur przewidywania zamach6w samob6jczych (np. list

sprawdzajqcych),

c) monitorowanie stanu psychicznego uczni6w, reagowanie na syrnptomy ostrego,

chronicznego stresu, objawy depresji.

2. Dzia\ania interwencyjne:

a) ustal i potwierd?rcdzai zdarzenia,

b) nie pozostawiaj ucznia samego,

c) usuri wszystko, co mo2e ulatwil realizacjgzamiaru,

d) bez rozgtosu przeprowatl uczria w bezpieczne, ustronne miejsce,

e) zbierzwstgpnie informacje o okolicznoSciach zdarzenia,

D weantij pomoc (pogotowie, policjE, straz) je$li potrzeba,

g) zadbaj, Zeby interwencja sluzb przebiegala dyskretnie,

h) towarzysz uczniowi- jesteS dla niego waLny,

1) Zawiadom DyrekcjE Szkoty- Dyrekcja zawiadamia W ydzial Edukacj i UM,

j) dokonaj szybkiej oceny zagroLeh, np.wg klucza:

RYZYKO UMIARKOWANE

NP. UCZEN MOWI O SAMOB6ISTWTB,

NIE MOWI JAK TO ZROBI,

NIE BYI,O WCZESNIEJSZYCH PROB,

DUZE RYZYKO

NP. WYSTAPILY CZYNNIKI PRZEDWYPADKOWE,

UCZEN MOWI JAK TO ZROBI,

BYI,Y WCZE SNI ETSZE PROBY,

EKSTREMALNE RYZYKO

NP. WYST,{PU-Y WSKAZNIKI PRZEDWYPADKOWE,

UCZEN DOKONAI, SAMOOKALECZENIA,

PODJ,TI, PROBE NIEUDANEGO ZAMACHU SAMOBOJCZEGO LUB INNE

DZIALANIA ZAGRA zX 4|Cn ZDROWTU LUB ZYCru,



a) narlczycielzawiadamiawychowawcg i pedagoga szkolnego, informuje o wynikach

swojej oceny sytuacji (ryzyka);w raziepotrzeby podejmuje niezwkocznie dziaNania

w celu ratowania Zyciaizdrowia poszkodowanego w szczeg6lno6ci wzywa

odpowiednie stuZby oraz zapewnienia w miarg moZliwo5ci opiekE psychologa.

b) Wychowawca powiadami a rodzic6wl opiekun6w prawnych,

c) Dyrekcja szkoty dokonuje wyboru priorytet6w i ustala strategig dziahania

uzale2niajqcja od oceny sytuacji,

d) Chrori uczniaorazinne osoby przed zbEdnymi czynnikami stresuj4cymi (np.

kontaktem z mediami, Swiadkami, itp.)

1. Dzalanranaprawcze:

a) dokonaj diagnozyryzykaponowienia zamachuuwzglEdniaj1c,2e odratowana osoba

ma nadal powazne klopoty zrudzeriem sobie z problemami Zyciowymi,

b) bezwzglgdnie skonsultuj dalszqstrategig z PPP lub plac6wk4 opieki zdrowotnej,

c) podejmij pr6b9 zmobilizowania rodzrny, aby udzielila wsparcia bliskiemu,

zapew nrla mu bezpieczef stwo, wzmo cnila wzaj emne wiEzi.

IX. Procedura postgpowania w przypadku ita\oby po Smierci ucznia (za wyjqtkiem Smierci

samob6jczej)

1. DziaNania vprzedzajqce:

a) om6wienie procedury postEpowania na forum Rady Pedagogicznej,

b) om6wienie tematyki stresu, traumy, Laloby, reakcji typowych dla stresu

pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

2. Dziahania interwencYjne:

a) poinformuj nauczycieli, wychowawc6w,

b) przypomnij zasady dyskusji zucmiami,uwzglEdniaj4c elementy odreagowania- na

godzinach wychowaw czych, innych lekcj ach,

c) poinformuj uczni6w na forum klasy,

d) stw6rz mo2liwos6 uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

3. DziaNania Laprawcze:

a) oceri potrzeby- monitoruj stan psychiczny uczni6w ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

reakcji stresu pourazowe go, zwr66 uwagQ na uczri6w, u kt6rych stwierdzasz

szczegolnie ostry lub chroniczny ptzebieg reakcji,



b) skonsultuj sytuacjg zpedagogiem lub specjalist4z PPP,

c) ulatw kontakt ze specjalistamizplac6wek wsparcia zewngtrznego.

X. Procedura postgpowania nauczycieli w przypadku koniecznoSci zawiadamiania o

Smierci ucznia

1. Powiadamianie o Smierci zawsze powinno sig odbywad ,Jwarzqw twarz"

2. Prawidlowe powiadomienie o Smierci musi spelni6 nastgpuj4ce warunki:

a) dostarczyl niezbgdne informacje;

b) udzieli6 pierwszego wsparcia rodzinie;

c) ochroni6 godno66;

d) okazad szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.

3. Powiadomienie powinno odby6 siE w czasie mozliwie jak najkr6tszym od ustalenia

to2samoSci ofiary i ustalenia to2samoSci os6b jej najblDszych,

4. Pruedpowiadomieniem naleZy zebral informacje o relacjach ofiary z osob4

powiadamian4, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwlaszcza choroby serca,

l<rq:zenta, cltk,rzyca ip.), kt6re sqistotne do przewidywania sposobu reakcji osoby

powiadamianej. Osoby powiadamiane mogereagowad w spos6b bardzo emocjonalny,

mog4potrzebowai pierwszej pomocy. Warto przygotowai sobie wsparcie pogotowia

medycznego, Zeby m6c umoZliwii w raziepotrzeby natychmiastow4 interwencjE lekarsk6

5. Powiadomienie o Smierci powinno odbywa6 sig,przez co najmniej dwie osoby.

Jedna udziela informacji, druga zaS obserwuje reakcjq osoby powiadamianej.

Powiadomienie powinno odby6 sig na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.

6. Zawiadomienie powinno by6 mozliwie jak najprostsze. Powinno sig wyrazi6

wsp6lczucie, przykro 56 i zrozumienie.

7. Tvebabyt przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich bEdzie

wymagala osoba powiadamiana. Osoby te czgsto czujqpotrzebg dowiedzenia siE

szczeg6\6w dotyczqcych Smierci bliskiego, okolicznoSci ttp. (uh w jaki spos6b, kiedy,

gdzie). Udzielane informacje powinny by6 proste izvtiEzte. Nalezy unika6 drastycznych

szczeg6low i informacji niepotrzebnych, odnosz4cych sig do drugorzEdnych element6w

sprawy.

8. Nalezy skupid siE na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarNego.

g. Nie naleZy, po zawiadomieniu o 6mierci, zostawid rodziny i bliskich zmarlego



samych, bez opieki. Powinien zostat pracownik szkoty lub psycholog tak dlugo, u2minie

pierwsza reakcja- szok lub pojawiaj4 sig osoby bliskie np. czlonkowie rodziny, znajomi,

przyjaciele. NaleZy poda6 swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby

udzieli6 informacji lub/ i wsparcia,w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czula sig

o samotniona, nale?y poda6 adre sy instytucj i udzielaj qcych wsparc ia.

10. Je2eli rodzina zmailego nie znajduje sig w miejscu zamieszkania,nale?y

powiadomii sqsiad6w o potrzebie kontakfu zrodzinq(powodem jest wydarzenie

nadntyczajne, interwencjazudzialemlekuza itp.), natomiast nie nale?yudzieLal

szczeg6lowych informacji s4siadom, nie naleLy wspominad o 6mierci, aby to nie oni

zawiadomili rodzinE zmailego.

11. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywa6 sig o Smierci ucznia

zmedi6w lub od os6b trzecich. Obowi4zek informowatiale?y po stronie personelu

szkoty, dyrekcji.

12. Absolutnieunika6 nalely powierzaniazadania informowania o Smierci dzieciom

lub nastolatkom.

XI. Epizod psychotYcznY ucznia

1. DziaNania uprzedzaiqce:

a) Zrobienia listy symptom6w psychotycznych- zaproScie specjalistg w tej dziedzinie,

om6wcie skuteczne metody reagowania,

b) Om6wienie procedury na forum Rady Pedagogicznej,

c) Sprawdzenie, jak skutecznie wezvrad pogotowie ratunkowe w sytuacji zagrohenia

zdrowia/ Zycia, takZe spowodowanego atakami psychozy,

d) Opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, plac6wek zajmuj4cych siE

udzieleniem pomocy osobom chorym psychicznie.

2. DziaNania interwencYjne:

a) Nie pozostawiajucznia samego,

b) Reaguj sPokojnie, lagodnie,

c) Bezrozglosu przeprowaCl|ucztln w spokojne miejsce,

d) Na ile to mo2liwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdar:zeniu,

e) Zawiadompogotowie ratunkowe (999)'

D Nie skupiaj siE na tozstrzyganht, czy to jest psychoza'



3. Dzialania naprawcze:

a) Jeheliuczeh wraca po leczeniu szpitalnym nale?y przygotowai do tego klasg- np.

przeprowadzil zajgcia edukacyjne na temat: ,,Czym jest choroba psychiczna" (Seheli

fakt choroby jest og6lnie znany)

b) Jeheliuczert sobie tego nie Zyczy- nie informowa6 klasy.

c) Wziq(, pod uwagq skutki uboczne Leczenia i choroby przy okre6leniu wymagari

wobec ucznia.

d) Konsultowa6 postEpowanie zlekarzemoddzialowym, na kt6rym leczy siE uczeir,

kt6ry to lekarz jednak nie musi udzielad informacji.

e) Udzielil elementarnego wsparciarodzicony w tym wskazal moZliwo6d skorzystania

z form pomocy dostEpnych w PPP, PZP,przyszpitalnych grupach wsparcia.

XII. Procedura postgpowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia

1) Nauczyciel obserwuj4cy takie zachowanie ma obowiqzek przerwania go, uzywajqc

perswazji slownej lub fizycznej

2) Powiadamia wychowawc6w uczni6w o zdarzeniu

3) Wychowawca przeprowadza rozmowQ z uczniem w obecnoSci nauczyciela - Swiadka

zdarzenia ( zidentyfikowanie ofiary, agresora, Swiadka, ocena zdarzenia, wyciqgniEcie

wniosk6w)

4) Sporz4dzenie notatki (opis zdarzenia, osoby tczestniczqce, sprawca, poszkodowany)

5) Poinformowanie rodzic6w o zaistnialej sytuacji

6) Zgtoszenie sprawy do pedagoga szkoLnego i dyrektora szkoly

7) Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoly uzgadnia sankcje w stosunku do

sprawcy zdarzeniaw oparciu o statut szkoly

8) Wychowawca przekanje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat

zastosowanych wobec ucznia konsekwencji



Xil. Procedura powiadamiania o zakl6ceniu toku lekcji

Definicja

Poprzez zal<L6cenie toku lekcji naIe?y rozumie6 wszelkie dzialania uczni6w

uniemozliwiajqce normaln4realizacjpzajpt dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne

zachowanie w stosunku do r6wiednik6w, nauczyciela, glo6ne rozmowy, spacery po sali,

brak reakcj i na poleceni a nauczy ciela).

1. Jeaelizachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczni6w nie pozwala nauczycielowi na

normaln4realizacjg lekcji, wysyla onprzewodniczqcego samorz4du klasowego z

informacj4 do pedagoga szkolnego , aw przpadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu

szkoly. Sekretariat zobowiryanyjest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o

zaistnialej syhracji.

2. Nauczyciel vcz1cy moze r6wnie2 skorzysta6 w tej syruacji pracownika

niepedagogicznego obsluguj4cego dane pigtro. Pracownik ten zobowi4zany jest do

udzielenia nauczycielowi pomocy.

3. Pedagog szkolny zobowi4zanyjest do udania siE do sali wskazanej przez nauczyciela i

ustalenia przeszkadzaj4cych uczni6w, aw razie konieczno6ci do zabrania ich z Sali

lekcyjnej do odrgbnego pomieszczenianp. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych

przypadkach do gabinetu dyrektora.

4. Pedagog szkolny przeprowad za z uczniami rozmowE i ustala konsekwencj e zachowania w

zale2no Sci o d popelnionego wykro czenia/

5. Je2eliuczehw spos6b powaZny naruszyl zasady obowiqzujqce w szkole- na wniosek

pedagoga wychowawca powiadamia rodzic6w ucznia o jego zachowaniu.

6. JeZeliuczefiw ruhqcy spos6b zNamalzasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoty

wzryarodzic6w do natychmiastowego ptzybycia do szkoty.

7. Je'izeliprzyczqqzakJ6ceniatoku lekcji byly przypadki okreslone w innych procedurach-

postEpowa6 nale?y wedtug tych procedur.

8. Nie nalezy zakl6caltoku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcorn, kt6rych

uczniowie aktualnie popelnili wykroczenie)'



XIII. Procedura powiadamiania o zakl6ceniu toku lekcji

Definicja

Poprzez zakJ6cenie toku lekcji naIe2y rozumied wszelkie dzialaniauczni6w

uniemoZliw iajqce normaln4 r ealaacjg zajg| dydaktycznych i wychowaw czy ch (wulgarne

zachowanie w stosunku do r6wie6nik6w, nauczyciela, glo6ne rozrnowy, spacery po sali,

brak reakcj i na poleceni a naucry ciela).

1. Jeaeli zachowanie pojedyncze go ucznia lub kilku uczni6w nie pozurala nauczycielowi na

normaln4realizacjglekcji, wysyla onprzewodniczqcego samorz4du klasowego z

informacj4 do pedagoga szkolnego, a w prz5rpadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu

szkoly. S ekretariat zobowiqzany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o

zaistnialej sytuacji.

2. Nauczyciel uczqcy moze r6wniez skorzystad w tej syruacji pracownika

niepedagogicznego obslugujqcego dane piEtro. Pracownik ten zobowi4zany jest do

udzielenia nauczycielowi pomocy.

3. Pedagog szkolny zobowiqzanyjest do udania sig do sali wskazanejprzeznauczycielai

ustalenia przeszkadzaj4cych uczni6w, aw razie konieczno5ci do zabrania ich z Sali

lekcyjnej do odrgbnego pomieszczenianp. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych

przypadkach do gabinetu dyrektora.

4. Pedagog szkolny przeprowadza zucntiami rozmowg i ustala konsekwencje zachowania w

zaleLno lci o d pop elnio nego wykro czenia/

5. Ie1eliuczenw spos6b powuhny naruszyl zasady obowi4guj4ce w szkole- na wniosek

pedagoga wychowawca powiadamia rodzic6w ucznia o jego zachowaniu.

6. JeZeliucz.efiw ruhqcy spos6b zlamalzasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoly

wzywarodzic6w do natychmiastowego ptzybycia do szkoty.

7. IeLeLiprzyczqqzakl6cenia toku lekcji byly przypadki okre5lone w innych procedurach-

postqpowa6 nale2y wedlug tych procedur.

8. Nie nalezy zakl6ca1 toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawconr, kt6rych

uczniowie aktualnie popetnili wykroczenie).



XIV. Incydent bombowy

1. Symptomy wystqpienia zagro?enia

Podstawowe cechq tenoryzmu jest to, n nie ma wyraLnych znak6w o strzegawc zych o

moZliwodci wystqpienia zamacht lub s4 one trudno doshzegalne.

Zainteresowania i uwagi wymagajq:

a) rntcajqce sig w oczy lub po prostu nietypowe zachowania os6b, pozostawione bez

opieki przedmioty typu teczki, paczki itp.,

b) osoby wygladajece na obcokrajowc6w,

c) osoby ubrane nietypowo do wystEpuj4cej pory roku,

d) samochody, aw szczeg6lno6ci furgonetki, parkuj4ce w nietypowych miejscach

(miej scach organizo wan ia impr ez i uro czysto Sci).

Nalezy jednak pamiEta6, ze terrorystanie zawsze musi byd odmiennej narodowodci i

wyr62nia6 sig z tlumu szczeg6lnymwygl4dem.

O swoich spostrzezeniach poinformuj sluZby odpowiedzialne zabezpieczefrstwo obiektu,

Straz miejskq lub policjg.

2. Uwagi:

a) zawczasupomySl, kt6rgdy moana sig ewakuowa6 w pospiechu z budynku.

zapamigtaj, gdzie znajduj4 siE klatki schodowe i wyjscia ewakuacyjne.

b) Zwr6(, uwagQ na cig?:kie lub latwo ttuk4ce sig przedmioty, kt6re mog4 by6

przesunigte, zr^rconelub zniszczone podczas wybuchu. Zapamigtaj elementy z

najblihsze go oto c z enia.

c) NaleZy r6wnie2 pamiEta6 o tynr" aby nie przyjmowad od obcych os6b Zadnych

palcunk6w oraz nie pozostawia 6 bagazu bez opieki.

d) Je2eli jeste$ osob4 kt6raprzyjg\azg\oszenie o podloZeniu ladunku wybuchowego

lub ujawnila przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do kt6rego istnieje

podejrzenie , Le moae on stanowi6 zagroLertie dla os6b i mieni4 powinieneS ten fakt

zglosi6 stuZbom odpowiedzialnym zabezpieczefistwo w danym miejscu, dyrekcji

szkoly. Informacji takiej nie rrJely przekarywai niepowolanym osobom, gdyiz jej

niekontrolowane rozpowszechnieni e mohe doprowadzi6 do paniki i w konsekwencji

utrudnii przeprowadzenie sprawnej ewakuacji os6b z zagrohonego miejsca.

e) Zawiadamiajqc policjp nalely poda6 nastqpuj4ce informacje:

rodzaj zagro1enia i ir6dlo informacji o zagroLeniu (informacja telefoniczna,

ujawniony podejrzany przedmiot), tre56 rozmowy z osobq informuj4c4 o podloZeniu



b) Ciekawo66 moheby6 nieberyiecnta- jaknajszybciej oddal sig z miejsca

- .., i 
td9 o?onego wybuchem. Po drodze informuj o zagroheniu jak najwiEksze grono

,...i' -; os6b, bgd4cych w strefie zagrohonej lub kieruiqcych siE w jej stronE

c) Po ogloszeniu alarmu izarzqdzeniu ewakuacji niezwlocznie udaj sig do wyjScia,

zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upowaZnionych

os6b.

d) W przypadku wlqczenia parkingu dlapojazd6w w strefg zagro2enia, nie ,"ratuj" na

silg swojego samochodu- zycie jest wazniejsze.

XV. Procedura postgpowania po zaistnieniu nypadku uczniowskiego

1. JeZeli zdarzy sig wypadek uczniowskikazdy pracownik szkoly, kt6ry powzi4l wiadomoSi

o wypadku, niezwlocznie zapewnia poszkodowanemu opiekq, w szczeg6lno6ci

sprowadzaj4c fachow4pomoc medycznau a w miarg moZliwoSci udzielaj4c

poszkodowanemu pierwszej pomocy.

a) Pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielggniarki

szkolnej), zawiadamiajqc zarcz potem dyrektora (wicedyrektora).

b) JeSli nauczyciel ma w tym czasie zajgcia z klas4- prosi o nadzlr nad swoj4klas4

kolegg uczecego w najbli2szej Sali,

c) je6li gabinet lekarski jest nieczynny, przekaztje sig poszkodowanego dyrektorowi

(wicedyrektorowi), kt6ry juz bierze odpowiedzialnoSd za udzielenie pomocy,

d) JeSli wypadek zostaN. spowodowany niesprawnoSci4technicznq pomieszczenia lub

urzqdzen- miejsce wypadku nalely pozostawi6 nienaruszone w celu dokonania

oglEdzin lub szkicu,

e) JeSli wypadekzdarzyLby sig w godzinach wieczornych (baliki, dyskoteki ttp.)- gdy

nie ma dyrektora (wicedyrektora szkoty)- nauczyciel decyduje sam o postgpowaniu.

W kaZdym trudniejszym przypadku wzryapogotowie ratunkowe oraz telefonicznie

dyrektora, nastgpnie zav't iadamia rodzic6w,

D JeSli wypadekzdaruylby sig w czasie wycieczki (biwaku)- wszystkie stosowne

decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada zanie.

2. Kahdym wyp adku zaw iadamia si g niezwlo cznie'.

a) Rodzic6w

b) Pracownika sluzby bezpieczefrstwa i higieny pracy

c) Spolecznego inspektora pracy



b) CiekawoSi moZe by6 niebezpieczna- jak najszybciej oddal siE z miejsca

zagrozonego wybuchem. Po drodze informuj o zagroheniu jak najwiEksze grono

os6b, bgdqcych w strefie zagrohonej lub kierujqcych sig w jej strong

c) Po ogloszeniu alarmu izarzqdzenru ewakuacji niezwlocznie udaj sig do wyj6cia,

zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upowaZnionych

os6b.

d) W przypadku wlqczenia parkingu dlapojazd6w w shefg zagro2enia, nie ,"ratuj" na

silE swojego samochodu- Zycie jest waZniejsze.

XV. Procedura postgpowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego

1. JeZelizdarzy sig wypadek uczniowskikazdy pracownik szkoty, kt6ry powzi4l wiadomo66

o wlpadku, niezwNocznie zapewnia poszkodowanemu opiekE, w szczeg6lnoSci

sprowadzaj4c fachow4pomoc medyczn4 a w miarg moZliwoSci udzielajqc

poszkodowanemu pierwszej pomocy.

a) Pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielggniarki

szkolnej), zawiadamiaj qc zaraz potem dyrektora (wicedyrektora).

b) Je51i nauczyciel ma w tym czasie zajgcia z klasq- prosi o nadz6r nad swoj4klasq

kolegg uczecego w r,a;jblnszej Sali,

c) je6li gabinet lekarski jest nieczynny,przekazuje siE poszkodowanego dyrektorowi

(wicedyrektorowi), kt6ry juz bierze odpowiedzialno$d za udzielenie pomocy,

d) Je6li wypadek zostal spowodowany niesprawno6ci4technicznq pomieszczenia lub

wzqdzeh- miejsce wypadku nale|y pozostawi6 nienaruszone w celu dokonania

oglgdzin lub szkicu,

e) JeSli wypadekzdarzylby sig w godzinach wieczomych (baliki, dyskoteki itp.)- gdy

nie ma dyrektora (wicedyrektora szkoty)- nauczyciel decyduje sam o postEpowaniu.

W kazdym trudniejszym przypadku wzywapogotowie ratunkowe oraz telefonicznie

dyrektora, nastgpnie zawiadamia rodzic6w,

D Je6li wypadekzdaruylby sig w czasie wycieczki (biwaku)- wszystkie stosowne

decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada zanie.

2. Kazdy m wypadku zaw iadamia siE niezwlo cznie:

a) Rodzic6w

b) Pracownika sluzby bezpieczefrstwa i higieny pracy

c) Spolecznego inspektorapracy



d) Organ prowadzqcy szkolg
e) RadE rodzic6w
3. Wypadku Smiertelnym, ciEzkim i zbiorowym zawiadamia siq niezwlocznie prokuratora i
kuratora oSwiaty.
4. Wypadku, do kt6rego doszlo w wyniku zatflrciazawiadamia siq niezwlocznie
parisfwowego powiatowego inspektora sanitamego.
5. Zawiadomieri, o kt6rych mowa w ust. 2-4, dokonuje dyrektor lub upowaimiony przez
niego pracownik szkoLy.

Opracowano na podstawie material6w Krzysztofa Sarzaty z Centrum Informacji
Kryrysowej w Gdarflsku i Jagny Niepok6lczyckiej - Gac z Centrum
Metodycznego Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie.
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