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PROCEDURY DZIAŁANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

I. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA:
Bezpieczeństwo to stan, w którym nie ma zagrożenia.

II. CELE PROCEDUR:

 CEL GŁÓWNY

-

BEZPIECZNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 CELE SZCZEGÓŁOWE:
 zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole,
 ochrona uczniów przed demoralizacją,
 ujednolicenie oddziaływań pomiędzy szkołą a środowiskiem rodzinnym uczniów,
 skuteczne działanie szkoły w nieprzewidzianych sytuacjach.

III. ZAKRES PROCEDUR:
Procedury obejmują swoim zasięgiem cały system oddziaływań wychowawczych,
dydaktycznych. profilaktycznych i prewencyjnych wobec uczniów i ich rodziców.

IV. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
1. Dyrektor szkoły,
2. Nauczyciele,
3. Pracownicy administracji i obsługi (zgodnie z zakresem obowiązków)
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opiekuńczych,

V. OPIS DZIAŁAŃ:
A. DZIAŁANIA DYREKTORA SZKOŁY:
1. Zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów
należących do placówki.
3. Zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.
4. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego pod katem uwzględniania przez nauczycieli w działaniach
dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych wymogów bezpieczeństwa oraz zapewnienia opieki
pedagogicznej.
5. Systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi
na ewentualne zagrożenia (elewacji zewnętrznej, stolarki drzwiowej i okiennej, wejścia na teren szkoły,
boiska szkolnego, sal lekcyjnych, korytarzy, schodów toalet, szatni) i instalacji (elektrycznej, grzewczej,
wentylacyjnej, odgromowej, wodno- kanalizacyjnej i innej).
6. Organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP, Ppoż. oraz
udzielania pomocy przedmedycznej.
7. Monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników szkoły dotyczących:
a) bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć na terenie szkoły,
b) organizowania wycieczek, zajęć w terenie,
c) dokumentacji wypadków dzieci pozostających pod opieka szkoły
d) ewakuacji
e) nadzorowania prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się w placówce (oznakowanie
i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do pomieszczeń, do których jest wzbroniony wstęp osobom
nieupoważnionym)
8. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów poprzez monitorowanie wejścia na teren szkoły osób z zewnątrz.
9. Dozorowanie pełnienia dyżurów przez nauczycieli.
10. Przestrzeganie zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć szkolnych
przez rodziców (prawnych opiekunów).
11. Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Sądem Rodzinnym i Nieletnich we wszystkich sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów.
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B. DZIAŁANIA NAUCZYCIELI
1. Systematyczne kontrolowanie sali zajęć oraz miejsc, w których mają być prowadzone zajęcia z uczniami.
2. Planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno- opiekuńczo wychowawczego zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w szkole.
3. Bezwzględne przestrzeganie zasady zapewnienia opieki pedagogicznej przez cały czas pobytu uczniów w
szkole.
4. Rzetelne pełnienie dyżurów śródlekcyjnych.
5. Reagowanie na przejawy krzywdy, agresji, przemocy i innych zachowań niepokojących stosowanych wobec
uczniów przez innych uczniów oraz rodziców.
C. DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
1. Reagowanie na przejawy krzywdy, przemocy i agresji stosowanej wobec uczniów lub przez samych
uczniów.
2. Zgłaszanie zauważonych niepokojących zachowań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu
uczniów do dyrekcji szkoły.
3. Natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów
(szczególnie w trakcie trwania przerwy) takich jak: rozlany płyn, potłuczone szkło, oberwana tablica,
otwarty dostęp do urządzeń elektrycznych itp.
4. Częstsze kontrolowanie stanu czystości we wszystkich toaletach po zakończonych. przerwach,
D. KONTAKTY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ.
Zabrania się rodzicom wchodzenia do szatni uczniowskich, zaglądania do sal lekcyjnych podczas prowadzenia
zajęć, proszenia o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w
czasie przerw, wchodzenia na stołówkę szkolną
Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem,
logopedą i dyrektorami są poszczególne gabinety w szkole.
1. Spotkania i rozmowy odbywają się w formach:
• zebrań klasowych z rodzicami,
• zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
• otwarte drzwi dla rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem,
logopedą.
• Rozmowy telefoniczne,
• innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.
2. Rodzice mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami, jednak po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem lub przy użyciu dziennika internetowego
3. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć
szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach, boisku szkolnym i podczas przerw międzylekcyjnych).
4. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca przypomina uczniom i rodzicom, z co najmniej 3dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z
podpisem i podaniem informacji zwrotnej).
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5. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
6. Każdy pracownik pedagogiczny szkoły, w razie konieczności może skontaktować się z rodzicami
telefonicznie lub wzywa rodzica za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.
7. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez:
 zebrania z rodzicami,
 pisemne informacje o postępach i zachowaniu uczniów,
 wizyty wychowawcy w domu ucznia,
 indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły
Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z:
 Statutem szkoły
 Programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły,
 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 kryteriami ocen z zachowania
 zasadami ubiegania się o pomoc materialną (stypendia, wyprawki itp.)
 procedurami bezpieczeństwa uczniów
Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:




najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z
rodzicami,
z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,
udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby,
instytucje, które to uczynią.

W trakcie zebrań klasowych należy unikać:





dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
publicznego czytania ocen
używania nazwisk przy przykładach negatywnych,
udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego.

Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:







wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
pomoc „trójki klasowej" w organizacji imprez klasowych.
udział rodziców w takich formach pracy szkół), jak: wycieczki, lekcje otwarte, wyjazdy na basen, święta
szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp..
uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi.
wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy
pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.

Po zebraniu z rodzicami sporządza się protokół podpisany przez rodziców danej klasy.
Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu
5

zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny. W sytuacjach wyjątkowych decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć
podejmuje dyrektor, wicedyrektor szkoły.
Rodzice w formie pisemnej wyrażają zgodę na:




udział w wycieczce szkolnej poza granice miasta - każdorazowo
jeśli rodzic nie wyraża zgody na udział dziecka w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie'' przekazuje tą
informację pisemnie do wychowawcy klas.
udział ucznia w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych i dydaktyczno –wyrównawczych.

Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
 wychowawcy klasy,
 dyrektora i wicedyrektora szkoły,
 Rady Pedagogicznej,
 organu nadzorującego szkołę,
 organu prowadzącego szkołę.

Kontakty nauczycieli z rodzicami są dokumentowane w następujący sposób:
Dziennik lekcyjny:






lista obecności rodziców na zebraniach;
notatka dotycząca tematyki zebrań z rodzicami:
notatki z indywidualnych rozmów z rodzicami
notatki o rozmowie z rodzicami w dziennikach pracy pedagoga i psychologa.
pisemne zawiadomienia.

E. Zespół do zarządzania sytuacją kryzysową w szkole
1. Dyrektor szkoły
2. pedagog
3. psycholog
4. wychowawca klasy
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VI. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU :
1. Niszczenia i dewastacji mienia szkolnego przez ucznia.
Każdy kto zauważy fakt niszczenia mienia szkolnego przez ucznia zgłasza ten fakt do wychowawcy klasy, który
powiadamia dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego;





wychowawca powiadamia rodziców ucznia;
rodzice są wezwani do szkoły w celu naprawienia szkody lub rekompensaty finansowej lub rzeczowej;
wychowawca klasy ustala formę kary dla sprawcy wg statutu szkoły;
w przypadku, gdy szkoda jest znacząca lub czyny dewastacji powtarzają się dyrektor szkoły powiadamia
oprócz rodziców ucznia także Policję ,

2. Stosowania agresji i przemocy fizycznej przez, uczniów.
Każdy pracownik szkoły, który zauważy stosowanie przez ucznia lub uczniów wobec innych aktów agresji i
przemocy fizycznej lub posiadający informacje o zaistnieniu takiego zachowania, ma obowiązek podjąć działania
w celu natychmiastowego przerwania aktów agresji, wyjaśnić okoliczności i ustalić sprawcę,
 nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie
pielęgniarki, wezwanie pogotowia, w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń,
 niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, zabezpiecza miejsce zdarzenia
 powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
 wzywa Policję, w celu profesjonalnego zabezpieczenia śladów zdarzenia,
 ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia;
 sporządza notatkę ze zdarzenia
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3. Stosowania przemocy oraz cyberprzemocy i agresji psychicznej przez uczniów.
Przez przemoc psychiczną rozumie się: zastraszanie, ośmieszanie, poniżanie, szantażowanie, wymuszenia,
psychiczne znęcanie się, mobbing, drwiny, złośliwe plotkowanie, słowne wyżywanie się, grożenie itp.








Jeżeli uczeń czuje się poszkodowany przez innego ucznia lub uczniów, powinien zgłosić przypadek takiej
przemocy:
Nauczyciel bądź inny pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza ten fakt
wychowawcy klasy.
Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniająca z uczniem i zgłasza ten fakt pedagogowi, a jeśli
sytuacja tego wymaga dyrektorowi szkoły.
Wychowawca natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców sprawcy
i poszkodowanego oraz odnotowuje ten fakt w uwagach, w e-dzienniku.
Wychowawca wpisuje sprawcy uwagę do klasowego zeszytu spostrzeżeń i udziela mu upomnienia
nakazując zaprzestania stosowania przemocy.
W przypadku powtarzania się przemocy ze strony ucznia, rodzice są zobowiązani do zdiagnozowania
przyczyn zaburzeń zachowania i objęcia dziecka specjalistyczną opieką terapeutyczną.
Jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców, a uczeń nadal stosuje przemoc, wychowawca informuje
dyrektora, który zgłasza ten fakt na Policji lub powiadamia Sąd Rodzinny.

4. Dokonania kradzieży przez ucznia.
W przypadku, kiedy zaginie rzecz należąca do ucznia powinien on lub jego rodzice:









zgłosić ten fakt wychowawcy klasy, który podejmuje czynności wyjaśniające
wychowawca niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, a w przypadku kradzieży podejmuje
próbę odzyskania utraconego mienia,
przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia – sprawcy,
niezwłocznie powiadamia Policję,
zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je
Policji,
sporządza notatkę ze zdarzenia;

5. Stwierdzenia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych uchylanie się od obowiązku szkolnego.
 Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na
zajęcia szkolne.
 Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych.
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Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki
frekwencji tygodniowej i miesięcznej.
Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają jedynie: choroba, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie,
badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe.
O przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice/prawni opiekunowie powinni
poinformować wychowawcę osobiście, telefoniczne lub pisemnie. Mogą również przekazać informacje
do sekretariatu szkoły.
Po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie
wpisane do dzienniczka (zeszytu kontaktów) lub jeśli jest to zwolnienie lekarskie wkleić do dzienniczka
(zeszytu kontaktów).
W przypadku nieobecności ucznia trwającej 7 dni i braku jej zgłoszenia przez rodziców/prawnych
opiekunów, wychowawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ustalenia przyczyn nieobecności
/kontakt telefoniczny lub e-mail/.
W razie braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wychowawca wysyła rodzicom
pisemne wezwanie do szkoły z podaniem konkretnego terminu spotkania, celem wyjaśnienia przyczyn
nieobecności ucznia. Jednocześnie o sytuacji informuje pedagoga szkolnego. W przypadku zgłoszenia
się rodziców, przypomina zasady realizacji obowiązku szkolnego i konsekwencje oraz sporządza ze
spotkania notatkę. O podjętych działaniach informuje dyrektora szkoły.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w okresie jednego miesiąca na co
najmniej 50 % należy podjąć następujące działania:
1) wychowawca wysyła do rodziców/prawnych opiekunów ucznia listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru informację, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do
posyłania dziecka do szkoły z wyznaczonym terminem oraz informację, że niespełnienie obowiązku
szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
2) W przypadku braku kontaktu ze szkołą ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia pedagog
szkolny zwraca się z prośbą o pomoc i interwencję do instytucji wspomagających pracę szkoły
(Policja – dzielnicowy, GOPS, kurator, inspektor ds. nieletnich).
3) W przypadku dalszego nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, pedagog szkolny w
porozumieniu z dyrektorem szkoły kierują pismo do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego z
informacją o niespełnianiu obowiązku nauki oraz do Sądu Rejonowego w Miastku III Wydział
Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.

6. Stwierdzenia wagarów.
 W sytuacji gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wagarów
natychmiast kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
 Jeśli podejrzenia potwierdziły się, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim rozmowę
wychowawczą. W przypadku powtórzenia się sytuacji, wychowawca udziela uczniowi upomnienia i
informuje pedagoga lub psychologa, który przeprowadza z uczniem rozmowę motywującą, spisuje
kontrakt lub podejmuje inne środki oddziaływania wychowawczego. Włącza do współpracy rodziców
ucznia.
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Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który przeprowadza
rozmowę z uczniem i jego rodzicami informuje o grożących konsekwencjach i udziela uczniowi
upomnienia.
Jeśli uczeń nadal wagaruje dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rodzinnego z uwagi na zagrożenie
demoralizacją
W przypadku ucznia niepełnoletniego nagminnie opuszczającego zajęcia bez usprawiedliwienia
wychowawca składa zawiadomienie o niespełnianiu obowiązku nauki / na zasadach określonych w
przepisach prawa oświatowego/

7. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji. Powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza
warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia. których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,
 W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów lub niemożności powiadomienia ich, o dalszym
postępowaniu z uczniem decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły po ustaleniu aktualnego
stanu zdrowia ucznia.
 W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu jeżeli rodzic odmawia przyjazdu lub nie można z
nim się skontaktować a uczeń przejawia objawy agresji wobec kolegów, nauczycieli albo daje powód do
zgorszenia lub zagraża zdrowiu i życiu innych - szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.
 W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia.
5. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu czy
narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę
obowiązek powiadomienia Policji ( specjalisty d/s nieletnich) lub Sądu Rodzinnego o tej szczególnej
sytuacji.

8. W przypadku, gdy ktoś z pracowników szkoły znajdzie na terenie szkoły substancję lub niebezpieczny
przedmiot powinien podjąć następujące kroki:
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 dyrekcję szkoły i wzywa Policję, rodziców/opiekunów ucznia.
3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące
szczegółów zdarzenia.
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9. W przypadku, gdy ktoś z pracowników szkoły podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, pedagog), ma prawo zażądać aby uczeń
przekazał mu tę substancje, pokazał zawartość teczki oraz kieszeni (we własnej odzieży) ew. innych
przedmiotów budzących podejrzenie. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
2. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego
stawiennictwa.
4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości
teczki, szkoła wzywa Policję, która wykonuje swoje obowiązki.
5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu zobowiązany jest
bezzwłocznie przekazać ją jednostce Policji. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając
możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

10. Postępowanie wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze:
1. Nauczyciel (wychowawca) ma obowiązek przeprowadzenia diagnoz sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów
na początku roku szkolnego za pomocą wybranych metod np. rozmowa z rodzicem, poprzednim
wychowawcą, pedagogiem, psychologiem czy, ankieta.
2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze, zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania
problemów szkolnych ucznia.
3. Nauczyciel informuje rodzica/ prawnego opiekuna o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim
planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica/ prawnego opiekuna do podjęcia rzetelnej współpracy.
4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem, nauczyciel inicjuje spotkania z
członkami zespołu wychowawczego szkoły, w celu uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu
problemów wychowawczych. Do uczestnictwa w posiedzeniu takiego zespołu może zostać zaproszony na
wniosek dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa czy nauczyciela przedstawiciel Policji, Straży Miejskiej
czy pracownik socjalny MOPS.
5. Nauczyciel informuje rodzica/ prawnego opiekuna o możliwości/ konieczności uczestnictwa w spotkaniu
zespołu wychowawczego.
6. Pedagog lub psycholog we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów
wychowawczych i emocjonalnych ucznia.

11. W przypadku uzyskania informacji bądź stwierdzenia, że uczeń próbował dokonać aktu
samobójczego, samookaleczenia bądź narażał własne życie lub zdrowie nauczyciel powinien podjąć
następujące kroki:
1. Powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, pielęgniarkę, pedagoga lub psychologa.
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2. Powiadomić rodziców ucznia.
3. Wezwać lekarza lub pod opieką wyznaczonego nauczyciela udać się wraz z uczniem do najbliższego
szpitala, jeżeli zdarzenie miało charakter targnięcia się na własne życie.
4. Sporządzić notatkę służbową.
5. Nauczyciel powinien również:
- ustalić i potwierdzić zaistniałe zdarzenie,
- pod żadnym pozorem nie pozostawiać ucznia samego,
- przeprowadzić ucznia w bezpieczne miejsce,
- zebrać informacje o zdarzeniu (jeżeli są świadkowie).

12. Procedura postępowania z rodzicami uchylającymi się od współpracy ze szkołą w przypadku
problemów z ich dzieckiem/ uczniem.
1. W przypadku rodzica/prawnego opiekuna nie podejmującego właściwej współpracy ze szkołą lub
unikającego jej, wychowawca klasy inicjuje spotkanie/rozmowę z rodzicem na terenie szkoły.
2. Wychowawca klasy zgłasza problem do pedagoga/psychologa i wspólnie z nim podejmuje dalsze działania
zmierzające do zmiany i poprawy relacji z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.
3. Rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami, którzy nie podejmują właściwej współpracy ze szkołą
powinny być przeprowadzane w obecności wychowawcy klasy oraz specjalisty pedagoga, psychologa lub
innych osób zajmujących się rodziną np. pracownika socjalnego MOPS czy kuratora sądowego.
4. Jeżeli działania inicjowane i podejmowane przez wychowawcę, psychologa lub pedagoga w zakresie
usprawnienia współpracy z rodzicem/prawnym opiekunem nadal nie przynoszą oczekiwanych pozytywnych
rezultatów, sprawa zostaje przekazana dyrektorowi szkoły a w dalszej kolejności do innych instytucji
wspomagających działania wychowawczo- opiekuńcze szkoły takich jak: Sąd Rodzinny i Nieletnich,
Policja, Straż Miejska.

13. Procedura dla wchodzących na teren szkoły
1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, bądź pracownikiem szkoły a wchodzi na jej teren jest osoba obcą.
2. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
3. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien on oczekiwać na
zakończenie zajęć w przedsionku szkoły.
4. W innych przypadkach należy kierować osobę do dyrektora szkoły, sekretariatu lub pedagoga/psychologa
szkolnego.
5. W przypadku, gdy osoba obca stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę
wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O takiej sytuacji powinna
zostać niezwłocznie poinformowana dyrekcja szkoły.
6. Rodzic/prawny opiekun może wejść do księgowości szkolnej w celu dokonania wpłaty za obiady dla
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dziecka.
7. W przypadku organizowania imprez klasowych, szkolnych konkursów itp. dopuszcza się udział rodziców w
organizacji i przebiegu tych imprez

14. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko może być krzywdzone w domu.
1. Pracownik szkoły, który zauważy symptomy krzywdzenia ucznia (zaniedbanie, nadmierna opiekuńczość
wobec dziecka, niezaspokajanie jego potrzeb, itp.), zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.
2. Pokrzywdzony uczeń zostaje odprowadzony do pielęgniarki szkolnej, która udziela pierwszej pomocy
medycznej i dokonuje opisu obrażeń na ciele dziecka.
3. Wychowawca klasy wspólnie z pedagogiem/psychologiem dokonują diagnozy środowiska rodzinnego
ucznia.
4. Wychowawca klasy, pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dotyczącą zmiany metod
postępowania: konsekwencji prawnych i skutków emocjonalnych dla dziecka.
5. Jeżeli po rozmowie z rodzicem sytuacja dziecka nie poprawi się, dyrektor szkoły ma prawo wystąpić do
Sądu Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia i prośbą o ustanowienie
dozoru kuratorskiego nad rodziną.

15. Procedura postępowania z uczniami uczestnikami „bójki".
1. Każdy, kto stanie się świadkiem „bójki" pomiędzy uczniami na terenie szkoły jest zobowiązany powiadomić
o tym zdarzeniu wychowawcę klasy, dyrektora lub pedagoga/psychologa szkolnego.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie o bójce zaprowadza uczestników zdarzenia w osobne bezpieczne miejsce i
wzywa pielęgniarkę w celu stwierdzenia lub wykluczenia obrażeń.
3. Wychowawca klasy, pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z uczniami, ustalając przyczynę
konfliktu, sprawce, ofiarę, świadków oraz, przebieg zdarzenia.
4. Pedagog/psycholog pomagają sprawcom dostrzec negatywne aspekty takiego zachowania i uczą jak
rozwiązać konflikt bez stosowania agresji.
5. Wychowawcą pedagog/psycholog ustalają z uczniami konsekwencje zdarzenia (jakie konsekwencje ma
ponieść sprawca zgodnie z regulaminem/Statutem
6. Wychowawca, pedagog/psycholog wzywa, rodziców uczniów biorących udział w zdarzeniu do szkoły.
7. Wychowawca, pedagog /psycholog nadzorują przebieg wyciągnięcia konsekwencji.

16. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć szkolnych.
1. W czasie zajęć szkolnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący
zajęcia, pełniący dyżur międzylekcyjny lub opiekujący się uczniami w czasie wycieczki.
2. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne,
pomoce naukowe oraz narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć a także pomieszczenia lekcyjne nie stwarzają
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zagrożenia bezpieczeństwa dla cznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, osoba prowadząca zajęcia nie ma
prawa z nich korzystać w pracy z uczniem.
3. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

17. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, niewymagającego interwencji lekarza
(powierzchniowe otarcia naskórka, stłuczenia itp.)
1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej w celu udzielenia
pierwszej pomocy. Ucznia może odprowadzić inna osoba, która jest pracownikiem szkoły lub inny uczeń
klasy.
2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej, ucznia należy odprowadzić do sekretariatu szkoły lub pokoju
nauczycielskiego. Osoba udzielająca pierwszej pomocy decyduje o wezwaniu pogotowia ratunkowego i
poinformowaniu rodziców.
3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast
zabezpiecza je, uniemożliwiając ich dalsze użytkowanie.
5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub
cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub
życia.
6. Zdarzenie powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.
18. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza.
1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy, należy doprowadzić
go do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsce zdarzenia.
2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe oraz
powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby udzielają pierwszej pomocy
przedmedycznej poszkodowanemu.
4. Dyrektor szkoły, jego zastępca lub wychowawca klasy powiadamia o wypadku rodziców ucznia/opiekunów
prawnych.
5. Każdy w/w wypadek podlega rejestracji i wymaga sporządzenia dokumentacji powypadkowej, w której
określa się przebieg wypadku oraz wskazuje osobę (wychowawcę, nauczyciela) bezpośrednio sprawującego
opiekę nad uczniem w momencie nieszczęśliwego zdarzenia.
6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są przedstawiane na najbliższym posiedzeniu rady
pedagogicznej.

19. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem
śmiertelnym.
1. W sytuacji , kiedy nastąpił wypadek zbiorowy lub ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać
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2.
3.

4.
5.

6.

pogotowie ratunkowe a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej
podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące życie i zdrowie ucznia.
Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce dyrektora szkoły lub jego zastępcę,
Dyrektor szkoły, jego zastępca lub pedagog/psycholog informuje o zdarzeniu rodziców /prawnych
opiekunów, Policję, Prokuraturę, SANEPID (w przypadku zatruć), Kuratorium Oświaty oraz organ
prowadzący szkołę.
Do czasu przyjazdu Policji, teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak aby było możliwe pełne ustalenie
okoliczności i przyczyn zdarzenia.
W celu ustalenia okoliczności wypadku, dyrektor szkoły powołuje komisję badająca przyczynę jego
powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu
podobnych zdarzeń.
Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na najbliższym posiedzeniu rady
pedagogicznej.

Zawiadomienie o wypadku.
Szkoła niezwłocznie o każdym wypadku zawiadamia:
a) rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego:
b) organ prowadzący szkołę;
c) o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym- Prokuratora i Kuratora Oświaty;
d) o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia - Inspektora Sanitarnego;
e) o wypadku, w którym uraz spowodowany jest agresywnym działaniem osoby trzeciej - Policję.

20. Postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej)
Działania uprzedzające:
a) omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej,
b) omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady
Pedagogicznej.
Działania interwencyjne:
a) poinformuj nauczycieli, wychowawców,
b) przypomnij zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania- na
godzinach wychowawczych, innych lekcjach,
c) poinformuj uczniów na forum klasy,
d) stwórz możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.
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2. Działania naprawcze:
a) oceń potrzeby- monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem
reakcji stresu pourazowego, zwróć uwagę na uczniów, u których stwierdzasz szczególnie ostry lub chroniczny
przebieg reakcji,
b) skonsultuj sytuację z pedagogiem lub specjalistą z PPP,
c) ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.

21. Postępowania nauczycieli w przypadku konieczności zawiadomienia o śmierci ucznia
1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać „twarzą w twarz”.
2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki:
c)
d)
e)
f)

dostarczyć niezbędne informacje;
udzielić pierwszego wsparcia rodzinie;
ochronić godność;
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. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą,
stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.),
które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w
sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować
pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc
umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską.
5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby.
Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej.
6. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.
2. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić
współczucie, przykrość i zrozumienie. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich
będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów
dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje
powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych,
odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy.
7. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.
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8. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, bez opieki.
Powinien zostać pracownik szkoły lub pedagog tak długo, aż minie pierwsza reakcja - szok lub pojawiają się
osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon,
ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub/ i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się
osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia.
9. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić prawnego opiekuna
wskazanego przez rodziców.
10. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób
trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.
11. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub nastolatkom.
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22. Procedura w przypadku wejścia do szkoły osoby z niebezpiecznym przedmiotem (nóż, broń palna,
itp.)
1. Osoba która zauważa osobę z niebezpiecznym przedmiotem powiadamia dyrektora szkoły.
2. Dyrektor przekazuje wszystkim obecnym w szkole informacje dotyczące terrorysty oraz dzwoni na
policję lub 112 .
3. Nauczyciel podejmuje decyzję o opuszczeniu szkoły lub zamyka się z uczniami w pomieszczeniu w
sposób uniemożliwiający wtargnięcie terrorysty do klasy.
4. Dyrektor przekazuje informacje stosownym służbom.
5. Po zakończonej interwencji dyrektor ogłasza koniec zagrożenia.
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