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I. PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM I DEMORALIZACJĄ
1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali
papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia
inne zachowania świadczące o demoralizacji.
1.

Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, sporządza notatkę
z uzyskanych informacji.

2.

Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i wspólnie planują
odpowiednie działania wobec ucznia.

3.

Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje
im uzyskaną informację. Wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę
z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności.

4.

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązują ucznia do zaniechania
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru
nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej wychowawca i pedagog mogą
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału
w odpowiednich dla niego zajęciach.

5.

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły pisemnie powiadamia
o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

6.

Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki
oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniem, spotkania
z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog
szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
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2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ze na
terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych.
1.

Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie
pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie
ani zdrowie, pozostawiając go pod opieką osoby dorosłej (pielęgniarki, innego
nauczyciela lub pracownika szkoły).

2.

Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga,
sporządza notatkę służbową.

3.

O zdarzeniu powinna także zostać poinformowana pielęgniarka szkolna, która w razie
konieczności wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia oraz
ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.

4.

Wychowawca lub pedagog zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz
rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego
odebrania dziecka ze szkoły.

5.

W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi),
uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga szkolnego lub innego pracownika
szkoły do końca urzędowania sekretariatu.

6.

W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka do
momentu końca pracy sekretariatu szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem
szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policję.

7.

Gdy rodzic (opiekun prawny) odmówi odebrania dziecka lub przybędzie do szkoły
w stanie nietrzeźwym, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki
służby zdrowia lub do przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji,
decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.

8.

Pedagog w porozumieniem z dyrektorem szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę
policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych, odmawia przyjścia do szkoły lub gdy uczeń jest agresywny, bądź
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu albo zdrowiu
innych osób.

6

9.

W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych na terenie szkoły, pedagog powiadamia pisemnie policję
i sąd rodzinny.

10.

Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę z ustaleń.

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod
wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych podczas wycieczki.
1.

Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów - będących uczestnikami
wycieczki, ale ze względu na bezpieczeństwo pozostawia go pod opieką osoby
dorosłej.

2.

W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu
ewentualnego udzielania pomocy medycznej.

3.

Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia o zaistniałej sytuacji.

4.

Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia
albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki wzywa policję.

5.

Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach
kryzysowych na własny koszt, zgodnie z podpisaną deklaracją.

6.

Gdy rodzic (prawny opiekun) odmówi odebrania dziecka lub przybędzie po dziecko
w stanie nietrzeźwym o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu
aktualnego stanu zdrowia ucznia, w porozumieniu z kierownikiem wycieczki.

7.

Zdarzenie

zostaje

udokumentowane

przez

kierownika

wycieczki

poprzez

sporządzenie notatki służbowej.
8.

W przypadku braku kontaktu z rodzicem bezzwłocznie powiadamia się policję.

4. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu lub
papierosów elektrycznych przez ucznia na terenie szkoły.
1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot papierosów i informuje o zdarzeniu
wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.
2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
i odnotowuje ten fakt w dzienniku.
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3. W przypadku odmowy oddania przez ucznia papierosów, wychowawca natychmiast
wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły.
4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę
z uczniem i jego rodzicami.

5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie
szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
1.

Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza miejsce znalezienia
substancji przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji (znalezionej substancji nie dotyka, nie
otwiera ani nie przenosi). Próbuje ustalić do kogo należy znaleziona substancja.

2.

Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga, którzy wzywają
policję.

3.

Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje funkcjonariuszom
zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4.

Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.

6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń
posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia, przedmioty lub substancję
przypominającą narkotyk.
1. Nauczyciel żąda od ucznia przekazania mu niebezpiecznego przedmiotu lub
substancji oraz pokazania w obecności innej osoby dorosłej zawartości torby
szkolnej, kieszeni własnej odzieży i podejmuje działania zmierzające do ich
zabezpieczenia.
2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani
teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
3. Nauczyciel o zdarzeniu natychmiast powiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego,
którzy informują rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, wzywają ich do szkoły i
jeżeli jest to prawnie możliwe, oddają przedmiot i sporządzają notatkę służbową.
4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania niebezpiecznego przedmiotu lub
substancji, wychowawca wzywa natychmiast rodziców (opiekunów) do szkoły, a jeśli
jest to niemożliwe policję.
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5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja
psychoaktywna, pedagog lub wychowawca wzywa policję i rodziców (opiekunów)
ucznia.

7. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
1. Wychowawca po pojawieniu się trudności wychowawczych z uczniem przeprowadza
ponowną, wnikliwą diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.
2. W stosunku do ucznia sprawiającego problemy wychowawcze, wychowawca
podejmuje następujące działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania
problemów szkolnych ucznia:


we

współpracy

z

pedagogiem

przeprowadza

diagnozę

problemów

wychowawczych i emocjonalnych ucznia oraz planuje tok postępowania
z wychowankiem,


informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o istniejących trudnościach
i zapoznaje ich z działaniami jakie zostaną podjęte w szkole w stosunku do
ucznia, jednocześnie zobowiązując rodziców do rzetelnej współpracy,



w przypadku utrzymujących się trudności z uczniem, nauczyciel inicjuje
spotkania z członkami zespołu wychowawczego celem uzyskania pomocy
i wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,



po przeanalizowaniu sytuacji, wychowawca może zasugerować przeprowadzenie
badań psychologicznych lub psychiatrycznych, rzetelnie informując rodzica
o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia,



na spotkaniu Rady Pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w klasie,
wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym
problem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany dzień.
Rada Pedagogiczna ustala dalszy tok postępowania z uczniem.

3. W stosunku do ucznia, którego postępowanie nie ulega poprawie mimo podjętych
działań, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia sąd
rodzinny.
4. W przypadku gdy sąd rodzinny zastosował środek zaradczy wobec ucznia w postaci
nadzoru kuratorskiego o zachowaniu ucznia na bieżąco informowany jest kurator.
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8. Procedura postępowania w sprawach spornych (konfliktowych).
1. Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą
służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział
w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów.
2. Konflikt między uczniami z różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy
z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego i ostrego konfliktu o udział
w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów.
3. Konflikt między uczniem i nauczycielem rozstrzyga pedagog szkolny wspólnie
z wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego i ostrego konfliktu o udział
w spotkaniu wyjaśniającym proszeni są rodzice ucznia oraz dyrektor szkoły.

II. PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA
PRZEMOCY, KRADZIEŻY I NISZCZENIA MIENIA
9. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia.
1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, będący świadkiem agresji słownej zobowiązany
jest do natychmiastowej, stanowczej reakcji słownej na zaistniałą sytuację:


reaguje słownie na zachowanie ucznia i powstrzymuje dalszą agresję słowną,



wyjaśnia z uczniem zaistniałą sytuację,



zgłasza fakt do wychowawcy lub pedagoga szkolnego,



notuje zaistniałe wydarzenie w dzienniku.

2. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem (lub uczniami)
biorącymi udział w zachowaniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn zdarzenia.
3. Wychowawca informuje sprawców agresji słownej o konsekwencjach takiego
zachowania oraz powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
4. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się
nasilenia przejawów agresji słownej u ucznia wychowawca lub pedagog szkolny
przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia. Zobowiązuje rodziców do podjęcia odpowiednich działań wychowawczych.
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5. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników
szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zobowiązany jest do podjęcia
działań zgodnie z procedurą postępowania w przypadku naruszenia godności
pracownika szkoły.

10. Procedura postępowania nauczyciela, w przypadku wystąpienia sytuacji
przemocowej między uczniami.
1. Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zaistniałą sytuację, doprowadza do
przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę od ofiary.
2. W razie potrzeby jest zobowiązany do udzielenia uczniom pierwszej pomocy
przedmedycznej i wezwania pielęgniarki szkolnej.
3. Nauczyciel zgłasza przypadek agresji wychowawcom uczniów, których ta sytuacja
dotyczy i pedagogowi szkolnemu, sporządza notatkę służbową.
4. Wychowawcy i pedagog szkolny rozmawiają z ofiarą i sprawcą (oddzielnie) oraz
ewentualnymi świadkami, w celu wyjaśnienia sytuacji.
5. Wychowawca lub pedagog szkolny informuje rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów o zdarzeniu, jak również o możliwości złożenia zawiadomienia na policji.
6. Jeżeli doszło do naruszenia godności ucznia, jego nietykalności cielesnej lub zachodzi
podejrzenie popełnienia czynu karalnego, pedagog w porozumieniu z dyrektorem
szkoły informuje policję lub/i sąd rodzinny.

11. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej
pracownika szkoły.
1. W przypadku naruszenia godności osobistej, nauczyciel lub inny pracownika
informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły i sporządza notatkę opisującą
zdarzenie.
2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia, przeprowadza z nimi rozmowę.
3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, informuje
o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.
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4. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego pracownika szkoły
(nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny Dz.U.Nr 88, poz.553, z późn. zm.).
5.

W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora lub pedagoga)

nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.

12. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie
lekcji.
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim
rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do
dziennika. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką.
2. Nauczyciel po przeprowadzonych zajęciach informuje o zdarzeniu wychowawcę.
3. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób, nauczyciel
powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego telefonicznie, bądź poprzez
skierowanie do pokoju nauczycielskiego lub gabinetu pedagoga ucznia z klasy.
4. Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję przekazuje
ucznia pod opiekę wychowawcy lub pedagoga.
5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem, celem ustalenia
przyczyn niewłaściwego zachowania oraz informuje o konsekwencjach takiego
zachowania.
6. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zaistniałej
sytuacji.
7. Jeśli pojedyncze działania nie przynoszą efektów, a uczeń wciąż uniemożliwia
prowadzenie lekcji, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz zaproponować
rodzicom dziecka skorzystanie ze specjalistycznej pomocy.

13. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu
komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu na terenie szkoły.
1. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.
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2. Na terenie szkoły telefon komórkowy ucznia powinien być wyłączony i schowany
w plecaku.
3. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela opiekuna w czasie imprez okolicznościowych poza terenem szkoły, jeżeli reprezentuje
szkołę.
4. Uczniom

zabrania

się

korzystać

ze

sprzętu

elektronicznego

zapisującego

i odtwarzającego obraz i dźwięk na terenie szkoły, chyba że decyzję o konieczności
ich użycia podejmie wychowawca lub nauczyciel.
5. Po stwierdzeniu naruszeniu zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie
i schowanie aparatu.
6. Nauczyciel informuje wychowawcę o incydencie, zapisuje informację w dzienniku.
7. Wychowawca klasy obniża ocenę z zachowania uczniowi, który wielokrotnie narusza
zasady korzystania z telefonu w szkole.
8. W wyjątkowych przypadkach, w czasie trwania lekcji, rodzic (opiekun prawny) może
skontaktować się z uczniem dzwoniąc do sekretariatu szkoły.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenie telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych będących własnością ucznia,
z których korzysta on na terenie szkoły.

14. Procedura postępowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy.
1. W przypadku ujawnienia cyberprzemocy wychowawca we współpracy z pedagogiem
szkolnym

ustala

okoliczności

zdarzenia

(rodzaj

materiału,

sposoby

rozpowszechniania, sprawcę, świadków zdarzenia) i zabezpiecza dowody.
2. Powiadamia o cyberprzemocy rodziców uczniów w tą sytuację zaangażowanych.
3. Wychowawca z pedagogiem analizują zdarzenie i podejmują stosowne działania:


przerwanie aktu cybeprzemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu
w celu usunięcia materiału,



poinformowanie rodziców uczniów zaangażowanych w tą sytuację,



powiadomienie policji o cyberprzemocy,



udzielenie wsparcia ofierze cyberprzemocy przy współpracy z jego rodzicami,



wyciągniecie konsekwencji wobec sprawcy cyberprzemocy.

4. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządza notatkę służbową i monitoruje
sytuację ucznia - ofiary przemocy.
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5. Wychowawca i pedagog wdrażają odpowiednie działania profilaktyczne w klasie,
w której wystąpiło zjawisko cyberprzemocy

15. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia próby samobójczej.
1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem próby samobójczej na terenie
szkoły, jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej uczniowi,
wezwania pielęgniarki szkolnej, pogotowia ratunkowego, poinformowania dyrektora
szkoły, pedagoga oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
2. Dyrektor szkoły zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poprzez stałą obecność osoby
dorosłej oraz izolację ucznia od grupy rówieśniczej.
3. Pielęgniarka lub pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia, policję, organ
prowadzący szkołę. Dyrektor szkoły powiadamia wyżej wymienione organy, jeśli
powziął informacje o próbie samobójczej ucznia także poza terenem szkoły.
4. Pielęgniarka szkolna lub pedagog przekazuje ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)
lub służbom ratunkowym.
5. Pedagog szkolny lub wychowawca sugeruje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia
konieczność przeprowadzenia badań psychiatrycznych dziecka.

16.

Procedura

postępowania

w

przypadku

żałoby

po

śmierci

ucznia

(za wyjątkiem śmierci samobójczej).
1. W sytuacji śmierci ucznia (choroba przewlekła lub inny nagły wypadek) psycholog
szkolny na forum Rady Pedagogicznej omawia tematykę stresu, traumy, żałoby,
reakcji typowych dla stresu pourazowego.
2. Wychowawcy klas, pedagog szkolny przeprowadzają na lekcjach wychowawczych
dyskusję z uczniami na temat odreagowywania stresu pourazowego, monitorują stan
psychiczny uczniów.
3. W przypadku uczniów u których stwierdzono ostry lub chroniczny przebieg reakcji na
stres, pedagog szkolny konsultuje się ze specjalistą z

poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.
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17. Procedura postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie.
1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje
o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga szkolnego.
2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza
rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub
podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
3. Jeżeli po rozmowie z dzieckiem podejrzenia się potwierdzają lub istnieje uzasadniona
obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog wspólnie z wychowawcą zakłada
rodzinie Niebieską Kartę, informuje o przemocy policję i sąd rodzinny. W przypadku
rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie powiadamia kuratora
rodziny.
4. Pedagog wspólnie z wychowawcą i w porozumieniu z dyrektorem szkoły
przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. Informuje
o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki
oraz o konsekwencjach takiego postępowania, założeniu Niebieskiej Karty i wskazuje
formy pomocy.
5. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również
rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.
6. Wychowawca i pedagog szkolny na bieżąco monitorują sytuację rodzinną ucznia,
udzielają

mu

wsparcia.

Biorą

także

udział

w

spotkaniach

Zespołu

Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Procedura Niebieskiej Karty!!!
18. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży
na terenie szkoły.
1. Nauczyciel po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza
z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do ustalenia sprawcy kradzieży i zwrotu
skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania
domniemanego sprawcy.
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3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu
wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy oraz pedagogowi szkolnemu,
sporządza notatkę służbową.
4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie
okoliczności zdarzenia, przeprowadzają rozmowy z poszkodowanym, sprawcą (jeżeli
udało się go ustalić), świadkami.
5. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia
(jeżeli udało się jego ustalić) oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Rozmowa
obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy
i terminu zwrotu skradzionego mienia, sposobu ukarania sprawcy.
6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym
i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) przekazując ustalenia podjęte podczas
spotkania ze sprawcą i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem
szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informuje rodziców
(prawnych opiekunów) poszkodowanego i sprawcy.

19. Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia
szkolnego przez ucznia.
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje
interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie
powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego, sporządza notatkę służbową.
2. W przypadku nieznanego sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala
podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje pedagoga szkolnego lub
kierownika gospodarczego.
3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę
dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania.
4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów prawnych)
sprawcy i przekazuje sprawę

kierownikowi gospodarczemu, który ustala sposób

i termin naprawienia szkody.
5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem
szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
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20. Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania
nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.
1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi szkoły powód przybycia i okazuje
legitymację służbową.
2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem
sporządzenia własnej dokumentacji.
3. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie
policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną
wykonane w związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie, zatrzymanie.
4. Dyrektor

szkoły

lub

pedagog

informuje

rodziców

(opiekunów

prawnych)

o wykonanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komisariatu
Policji, celem uczestniczenia w czynnościach. W przypadku braku kontaktu
telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania.
5. W

przypadku

niemożności

uczestnictwa

rodziców

(opiekunów

prawnych)

w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub
pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane
w szkole lub w jednostce Policji.
6. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie
Dziecka policjant informuje o tym rodziców oraz dyrektora lub pedagoga szkolnego.
7. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem ucznia na terenie szkoły należy
zachować dyskrecję, nie nagłaśniając sprawy.

21. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.
1. Nauczyciel, pracownik szkoły, który został poinformowany o popełnieniu czynu
karalnego na terenie szkoły, przez nieletniego lub pełnoletniego ucznia, powinien
zapewnić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez
świadków, o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym w obecności pedagoga
oraz winien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

2. Nauczyciel, pracownik szkoły odnotowuje personalia uczestników i świadków,
godzinę zgłoszenia oraz zawiadamia niezwłocznie policję. Zapewnia w miarę
potrzeby niezbędną pomoc medyczną pokrzywdzonym.
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3. Sprawdza w dostępny sposób wiarygodność informacji, rozmawia ze świadkami,
ustala miejsce i okoliczności zdarzenia.

4. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez
dyrektora szkoły osoby winny zatrzymać i przekazać go pedagogowi szkolnemu pod
opiekę. Nie należy sprawcę czynu zatrzymywać na siłę, ale w ramach swojego
autorytetu spowodować, by pozostał pod opieką pedagoga szkolnego w oddzielnym
pomieszczeniu do chwili przybycia policji. Ofiarę należy odizolować od sprawcy.

5. Dyrektor szkoły powinien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.
6. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do ich
popełnienia należy je zabezpieczyć do chwili przybycia policji.

III. PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA
WYPADKU UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA
I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY
22. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie
wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienie, stłuczenie, itp.)
1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki
szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Nauczyciel telefonicznie lub osobiście
prosi o pomoc w odprowadzeniu ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej innego
nauczyciela lub pracownika szkoły.
2. W razie nieobecności pielęgniarki ucznia należy odprowadzić do sekretariatu szkoły,
gdzie pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.
3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje wychowawcę, sporządza notatkę
służbową.
4. Pielęgniarka szkolna lub wychowawca informuje o zaistniałym wypadku rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia, którzy w razie potrzeby muszą odebrać dziecko
ze szkoły.
5. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi,
nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.
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23. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy,
należy doprowadzić dziecko do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na
miejsce zdarzenia. Nauczyciel, który ma lekcje, telefonicznie bądź osobiście prosi
o pomoc w odprowadzeniu ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej innego
nauczyciela lub pracownika szkoły.
2. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy udziela nauczyciel prowadzący
zajęcia, wychowawca klasy, pedagog szkolny lub inny pracownik szkoły.
3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji
medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej
pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do
sytuacji zagrożenia życia.
4. W sytuacji udzielenia pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia
z większą grupa uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych
uczniów. Pozostawienie reszty klasy bez opieki jest niedopuszczalne.
5. Pielęgniarka lub osoba udzielająca pomocy natychmiast powiadamia rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia oraz pogotowie ratunkowe, jeżeli istnieje taka potrzeba.
6. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność za
dziecko i w razie konieczności zabrania dziecka do szpitala, udają się tam razem
z nim.
7. W razie konieczności przewiezienia dziecka do szpitala przez pogotowie ratunkowe,
opiekę nad nim sprawuje rodzic, jeżeli zdążył już dotrzeć do szkoły. W innym
przypadku razem z dzieckiem do szpitala musi jechać pracownik pedagogiczny szkoły
(wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel).

24. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego
ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.
1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać
pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia w miarę możliwości udzielać
poszkodowanemu pierwszej pomocy.
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2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa
na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców oraz organ prowadzący szkołę,
a w przypadku zatrucia – państwowego inspektora sanitarnego.
4. Do czasu przybycia policji lub rozpoczęcia prac przez zespół powypadkowy, dyrektor
lub upoważniony przez niego pracownik szkoły, zabezpiecza miejsce wypadku
w sposób wykluczający dopuszczanie osób niepowołanych tak, by było możliwe pełne
ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.
5. Celem ustalenia okoliczności zdarzenia dyrektor powołuje zespół powypadkowy.
6. Naoczny świadek zdarzenia niezwłocznie sporządza notatkę opisująca zdarzenie.

25. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich
informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości
dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe,
schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe,
choroby lokomocyjne itp.) oraz wynikających z tego powodu ograniczeń
w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
2. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pracowników szkoły w zakresie
postępowania z chorym dzieckiem na co dzień (przypominanie lub pomoc w
przyjmowaniu leków,

wykonywaniu pomiarów

poziomu

cukru, regularnym

przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp ) oraz w sytuacji zaostrzenia objawów
czy ataku choroby.
3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły
opracować procedury postępowania w stosunku do każdego przewlekle chorego
ucznia, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku
choroby.
4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy
pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości
psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
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5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub
nauczyciel niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe oraz informuje o zaistniałej
sytuacji rodziców (prawnych opiekunów).

26. Procedury postępowania w przypadku epizodu psychotycznego ucznia.
1. Nauczyciel, który jest świadkiem ataku psychotycznego ucznia powinien, o ile to
możliwe

przeprowadzić go w spokojne miejsce np. do gabinetu pielęgniarki

i niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. W razie braku możliwości odizolownia
ucznia, czyni to z pozostałymi uczniami będącymi świadkami zdarzenia.
2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie opuszczają ucznia do momentu przybycia
pogotowia ratunkowego.
3. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel informuje o zaistniałym
zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów).
4. Jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym, należy przygotować do tego klasę
np. przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „ Czym jest choroba psychiczna?”

27. Procedury postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy.
1. Nauczyciel, który dowiedział się, że uczennica jest w ciąży niezwłocznie informuje
o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2.

Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać
więcej informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej.

3.

Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą,
starając się ustalić, czy rodzice uczennicy wiedzą o jej ciąży oraz czy ciąża nie jest
wynikiem przestępstwa (gwałtu).

4.

Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy jakie
zaproponują uczennicy oraz szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia rozmowy
z uczennicą i jej rodzicami lub prawnymi opiekunami.

5.

Wychowawca klasy w obecności pedagoga szkolnego informuje uczennicę i jej
rodziców (opiekunów prawnych) o możliwych formach pomocy ze strony szkoły
(materialnej,

psychologicznej,

dydaktycznej

oraz

działaniach

kształtujących

pozytywne postawy rówieśników np. spotkania ze specjalistami, warsztaty
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kształtujące postawy empatii i tolerancji). Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady
korzystania z każdej z przedstawionych form pomocy.
6. Uczennica z rodzicami (opiekunami prawnymi) podejmują w ustalonym terminie,
decyzję w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji
informują wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
7.

Dyrektor szkoły informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym
sposobie postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym, że
nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady
pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców.

8. Wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele w porozumieniu z pedagogiem
szkolnym czuwają nad realizacją ustalonych form pomocy uczennicy.

IV. PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE
NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, ZWALNIANIA
I ODBIERANIA UCZNIA ZE SZKOŁY ORAZ SAMOWOLNEGO
OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH
28. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego.
1. Przez nierealizację obowiązku szkolnego należy rozumieć nieobecność w okresie
jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy i nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli
obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
3. Po stwierdzeniu faktu 5-dniowej nieobecności ucznia, wychowawca zobowiązany jest
do ustalenia powodu nieobecności i w przypadku nieuzasadnionej absencji
poinformowania pedagoga szkolnego.
4. Pedagog szkolny lub wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami
i przypomnieć o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej
nieobecności dziecka w szkole.
5. W przypadku, gdy fakt nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole się powtarza
pedagog szkolny wraz z wychowawcą analizują sytuację ucznia i podejmują działania
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w celu poprawy sytuacji (rozpoznanie sytuacji ucznia, rozmowy z uczniem i jego
rodzicami, udzielenie wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych).
6. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu telefonicznego lub rodzic dwukrotnie nie stawił się
na umówione z wychowawcą spotkanie, zostaje wysłane pismo wzywające rodziców
do realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko jednocześnie informując
o konieczności niezwłocznego przyjścia do dyrektora szkoły (listem poleconym przez
sekretariat szkoły).
7. W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców (opiekunów prawnych)
pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem powiadamia sąd rodzinny
o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia.
8. Jeśli dziecko nie zgłosiło się na początku roku szkolnego do szkoły i wykorzystano
wszystkie dostępne środki, aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, które nie
rozpoczęło nauki we wskazanym obwodzie, pedagog szkolny w porozumieniu
z dyrektorem powiadamia policję i Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

29. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły.
1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców
(opiekunów prawnych) pisemną deklarację o zapewnieniu przez nich bezpieczeństwa
dziecku w drodze do szkoły i ze szkoły.
2. Dziecko w wieku do lat siedmiu odbierane jest ze szkoły przez rodziców (opiekunów
prawnych) lub inne upoważnione na piśmie osoby.
3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani
środków odurzających.
4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) zgłosił się po dziecko w stanie
wskazującym na nietrzeźwość, należy:


niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,



nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,



wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,



jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic
odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest
pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. Nauczyciel sporządza notatkę
na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.
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5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:


niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (opiekunami
prawnymi),



zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego
rozwiązania problemu,



po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami
należy zawiadomić policję,



nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

6. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego
faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dziecko w drodze do domu. Samodzielny powrót do domu
dotyczy wyłącznie uczniów, którzy ukończyli 7 lat.
7. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

30. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze świetlicy
szkolnej.
1. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać rodzice (prawni opiekunowie) lub inne
upoważnione pisemnie osoby dorosłe wpisane w Karcie Zgłoszenia Dziecka Do
Świetlicy Szkolnej.
2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych
rodzic (opiekun prawny) nie umieścił w Karcie Zgłoszenia, jeśli ta osoba posiada
pisemne upoważnienie od rodziców (opiekunów prawnych).
3. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę tylko w przypadku pisemnego
oświadczenia rodzica. W oświadczeniu powinna być podana: data, godzina wyjścia
dziecka ze świetlicy, imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie, czytelny
podpis.
4. Rodzic (opiekun prawny) nie ma możliwości telefonicznego zwolnienia dziecka do
domu.
5. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka ze
świetlicy, nie później niż o godz. 15.15 (ul. Szkolna), godz. 16.00 (ul. Pogodna).
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6. W przypadku nieodebrania dziecka do wyznaczonych godzin i braku kontaktu ze
strony rodziców (opiekunów prawnych), wychowawca zawiadamia o fakcie dyrektora
szkoły i próbuje skontaktować się telefonicznie z osobami upoważnionymi do odbioru
dziecka, umieszczonymi w Karcie Zgłoszenia Ucznia Do Świetlicy Szkolnej.
7. W

przypadku

braku

kontaktu

z

rodzicami

(opiekunami

prawnymi)

oraz

upoważnionymi do odbioru ucznia osobami, wychowawca świetlicy po uzgodnieniu
z dyrektorem powiadamia policję.
8. Trzykrotne odebranie dziecka ze świetlicy po wyznaczonej godzinie skutkuje
pisemnym wezwaniem na rozmowę do dyrektora szkoły.
9. Nie wydaje się dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobom upoważnionym
do odbioru, jeżeli są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających. Wychowawca świetlicy powiadamia o zaistniały fakcie dyrektora
szkoły. Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do czasu powiadomienia innych
członków rodziny o zaistniałym fakcie. W przypadku braku możliwości odbioru
dziecka przez inną upoważnioną osobę, wychowawca wzywa policję.
31. Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci z klas I – III
uczęszczających do świetlicy:
1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy
i odprowadzenia ich po lekcjach (dotyczy pierwszych klas).
2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. wf-u, religii, języka
angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje
i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji.
3. Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela
świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
4. Do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy są zobowiązane również osoby
prowadzące różne zajęcia dodatkowe płatne.
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32. Procedura zwalniania ucznia oraz usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień.
1. Każdą nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych oraz każde spóźnienie
usprawiedliwia rodzic (opiekun prawny) wpisem do dziennika.
2. Usprawiedliwienia przekazywane są wychowawcy nie później niż 7 dni od przyjścia
ucznia do szkoły po okresie nieobecności. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno
nastąpić najpóźniej następnego dnia.
3. O przewidywanej dłuższej niż tydzień - 5 dni nieobecności ucznia (np. szpital,
choroba przewlekła, sytuacja rodzinna) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są
powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
4. W przypadku, gdy uczeń nie przyniesie usprawiedliwienia w terminie nieobecne
godziny pozostają nieusprawiedliwione.
5. Nauczyciel zwalnia ucznia z pierwszej lub ostatniej lekcji wychowanie fizycznego,
jeżeli rodzic (opiekun prawny) skieruje do wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie
z lekcji wychowania fizycznego. W innym przypadku uczeń przebywa w miejscu,
w którym odbywają się zajęcia bądź na świetlicy szkolnej.
6. Nauczyciel zwalnia ucznia z pierwszej lub ostatniej lekcji religii oraz wychowania do
życia w rodzinie w przypadku pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych)
skierowanej do wychowawcy. W innej sytuacji uczeń przebywa w trakcie trwania
lekcji na świetlicy szkolnej.
7. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia nauczyciel odnotowuje
ten fakt w dzienniku oraz niezwłocznie informuje o tym rodzica (opiekuna prawnego)
telefonicznie.
8. Gdy rodzic (opiekun prawny) chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze
szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi
uczącemu w danym czasie w klasie i poświadcza odbiór dziecka. Jeżeli nauczyciel nie
zna rodzica (opiekuna prawnego) ucznia wymagane jest sprawdzenie jego tożsamości
poprzez okazanie dowodu osobistego.
9. Uczeń może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica (opiekuna prawnego)
z zajęć lekcyjnych. W tym przypadku rodzic bierze odpowiedzialność za samodzielny
powrót dziecka do domu. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić po pisemnej
prośbie rodziców (opiekunów prawnych), odnotowanej w dzienniku lub na podstawie
pisemnego oświadczenia. Rodzic zobowiązany jest w oświadczeniu podać: imię
i nazwisko dziecka, datę, godzinę wyjścia dziecka ze szkoły, imię i nazwisko osoby
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podpisującej oświadczenie oraz zezwolić dziecku na samodzielne udanie się do domu
lub we wskazane miejsce. Oświadczenie w wersji papierowej podpisuje nauczyciel
uczący w danym czasie w klasie, wychowawca lub pedagog i zachowuje je w swojej
dokumentacji.
10. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności wychowawca,
pedagog szkolny lub pielęgniarka informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej
sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to
uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze okazać się dowodem
tożsamości oraz potwierdzić na piśmie odbiór dziecka.

33. Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia zajęć, świetlicy
szkolnej lub szkoły przez ucznia.
1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia
po stwierdzeniu nieobecności odnotowuje ten fakt w dzienniku i informuje
wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
2. Wychowawca lub pedagog szkolny próbuje ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie
nieobecności na zajęciach.
3. Wychowawca lub pedagog powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o zdarzeniu.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca
pobytu ucznia zawiadamia policję.
4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) i wspólnie
z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich
obecności. Zobowiązują ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć,
a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Sporządzają notatkę ze spotkania.
5. W przypadku stwierdzenia kolejnych wagarów wychowawca ponownie wzywa
rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły i w obecności pedagoga przeprowadza
koleją rozmowę z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Wspólnie
określa się sposoby pomocy uczniowi oraz częstotliwość i rodzaj kontroli jego
zachowania.
6. W

przypadku

dalszego

braku

realizacji

obowiązku

szkolnego

pedagog

w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia sąd rodzinny.
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34. Procedura postępowania w przypadku ucznia stwarzającego zagrożenie dla

bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych na lekcji.

1. Podjęcie

przez nauczyciela

próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez

rozmowę z uczniem.
2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy
lub dyżurnego ucznia zawiadamia pedagoga, psychologa, dyrektora, innego
nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
3. Następuje zabranie ucznia z lekcji przez pedagoga, psychologa szkolnego lub
dyrektora szkoły.
4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia.
5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia.
6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna,
pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie
rodziców ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego.
7. Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic (opiekun prawny) podpisuje zgodę
na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża
bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i innych uczniów.
8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji / Pogotowia Ratunkowego
w przypadku pojawienia się zachowań agresywnych.
9. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga/
psychologa w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.
10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku
efektywnej współpracy z rodzicami szkoła kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego.
Zgoda
Wyrażam zgodę na przytrzymywanie mojego syna/ córki.............................................
w sytuacjach, kiedy jego/jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego/jej lub
innych uczniów.

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
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V. PROCEDURY INTERWENCYJNE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE
35.

Procedura postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole. Ewakuacja

w trakcji lekcji i przerwy.
1. O ewakuacji decyduje dyrektor szkoły, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela
lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję
o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna lub nr alarmowy 112). W sytuacji braku
prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka
ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby
ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich
pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez
uczniów.
2. Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje
o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie
nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do
wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy
i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych.
3. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się
wokół najbliżej stojącego nauczyciela.
4. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po
stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi
ewakuacyjne są już wolne.
5. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki.
Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko
nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd
pod opieką nauczyciela opuszczamy budynek.
6. Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia
osób nieobecnych (jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez
wezwane służby ratownicze).
7. W przypadku osób niepełnosprawnych, bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać
rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne
wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników,
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uczniów). Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnych możemy wykorzystać
informacje zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:
należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, należy
rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób,
by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną
budynku (przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania
się osób z różną niepełnosprawnością, należy wyznaczyć opiekuna osoby
niepełnosprawnej na czas ewakuacji.

36.

Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia do szkoły napastnika

(terrorysty).
1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj
się) szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do
pomieszczenia i zabicie kolejnych osób.
2. Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą
spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej
przez drzwi czy ścianę.
3. Zaopiekuj się uczniami ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami,
którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które
specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji.
4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów
mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić
napastnika do wejścia.
5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły, niezbędnym jest natychmiastowe
przekazanie informacji policji.
6. Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób
zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami,
a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego.
7. Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który
może zostać zauważony przez napastników.
8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca
cień i może zostać zauważone przez napastników.
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9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości
około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić
osoby znajdujące się wewnątrz.
10. Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte
drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach
rzeczywiście nikogo nie ma.
11. Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej
konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do
przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi.
12. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może
być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca
jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki
może dać jedyną szansę na uratowanie życia.
13. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia
kontroli nad szkołą postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi.


Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być
uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników.



Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie
próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej.



Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku
ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako
próba oporu.



Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji
patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji.



Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może
zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację
w sytuacji.



Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć
szansę na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić
kogoś dla przykładu.



Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą
zostać ukarane przez zamachowców.
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Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku
czy agresji i zostać ukarane.



Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do
uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować
lepsze ich traktowanie przez zamachowców.



Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji
obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie
odstaje od reszty.



Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda
aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt
oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana.



Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny
raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.

14. W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję, postępuj zgodnie
z poniższymi wytycznymi.


Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz
zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników
nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar.



Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy
siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać
potraktowane jako akt agresji.



Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości
głowy - taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia
będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników.



Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej
działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację
zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników.



Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko
pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego.



Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne
działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję
ratunkową.
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Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje
mające

się

przyczynić

do

skutecznej

akcji

uwolnienia

zakładników

i identyfikacji zamachowców.


Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki
twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji
odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od
napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku.



Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się
we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy
wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne.



Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko
wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero
później ratowanie dóbr materialnych.

37. Procedura postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego.
1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego
zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą
być istotne dla policji przy identyfikacji sprawcy alarmu.
2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku
stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem
sobie istotnych informacji.
3. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za
uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości
personelu szkoły.
4. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację
zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po
ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami
ewentualnej eksplozji ładunku.
5. Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana
falami emitowanymi przez telefon komórkowy.
6. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej
wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może
przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji.
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7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub
funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina
i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową.
8. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za
kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich
dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły.
9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta
pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg
ewakuacyjnych.

38. Procedura postępowania w przypadku podłożenia podejrzanego pakunku.
1. Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że
podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie
zostanie wykluczona.
2. Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku
ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania.
3. Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji
(tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej
substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji.
4. Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury
- osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły.
5. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację
zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po
ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed
skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.
6. Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana
falami emitowanymi przez telefon komórkowy.
7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub
funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina
i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową.
8. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za
kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich
dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły.
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9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta
pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg
ewakuacyjnych.

39. Procedura postępowania
biologicznego szkoły.
I.

w

przypadku

skażenia

chemicznego

lub

Sytuacja, gdy szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją
chemiczną/biologiczną, np. telefon o zamiarze ataku skażenia szkoły:
1. Należy zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby
przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod
wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru.
2. Powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe,
kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze
potencjalnego ataku.
3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne,
wyłączyć klimatyzację.
4. W

miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski

pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę
utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania
skóry.
5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznego do wnętrza pomieszczeń częsta
zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym
pochłanianiem substancji.
6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających
dużego wysiłku.
7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać
uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów
wentylacyjnych.
8. Oczekiwać na

pojawienie

się odpowiednich służb i

postępować

zgodnie

z otrzymanymi od nich wytycznymi.
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II.

Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną,
a zagrożenie zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się.
1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać
cieczy.
2. By zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem.
3. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.
4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób.
5. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora,
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję.
6. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon
ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru rejonów ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od
szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie
przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie
otwarta przestrzeń.
7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż
pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.
8. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy umyć dokładnie ręce wodą i mydłem,
zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego
worka.
9. Po kontakcie z substancją nie wolno jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody
odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania
skażeń i zakażeń.
10. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna,
drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację.
11. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się
w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.
12. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski
pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę
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utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania
skóry.
13. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznego do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym
pochłanianiem substancji.
14. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających
dużego wysiłku.
15. Oczekiwać na

pojawienie

się odpowiednich służb i

postępować

zgodnie

z otrzymanymi od nich wytycznymi.
III. Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną,

a zagrożenie zostało wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na
substancję lub/i ognista zachorowań.
1. Nie należy dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie
ścierać cieczy.
2. Powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora,
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję.
3. Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.
4. Zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację, aby
nie dopuścić do przeciągów, a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi
wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się do
ewentualnej kwarantanny.
5. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób.
6.

Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się
bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do
wnętrza szkoły.

7. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż
pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.
8. Oczekiwać na

pojawienie

się odpowiednich służb i

postępować

zgodnie

z otrzymanymi od nich wytycznymi.
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CZYNNIKI WARUNKUJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
1. Systematyczna i konsekwentna realizacja programu profilaktycznowychowawczego szkoły.
2. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
3. Aktywne pełnienie dyżurów między lekcjami przez nauczycieli.
4. Sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami
szkoły.
5. Udział uczniów w programach profilaktycznych.
6. Udział nauczycieli w rożnych formach doskonalenia zawodowego
w zakresie zagrożeń oraz postępowania w sytuacjach trudnych
i kryzysowych.
7. Rozwijanie

umiejętności:

prowadzenia

dyskusji,

argumentowania,

rozwiązywania problemów, negocjowania, zawierania kompromisów.
8. Pedagogizacja rodziców w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji
zachowań niepożądanych poprzez organizację szkoleń i spotkań ze
specjalistami.
9. Spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Kuratorami
Sądowymi,

pracownikami: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kłodzku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dusznikach Zdrój, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie - Zdroju.
10. Ścisłe przestrzeganie procedur.
11. Brak przyzwolenia na łamanie norm zachowania (przymykania
oczu/lekceważenia pierwszych niepokojących sygnałów).
12. Wykorzystanie szkolnego monitoringu.
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13. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji w szkole.
14. Utrzymanie wszystkich budynków i infrastruktury w standardach
bezpieczeństwa.

OSOBY I INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA
W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. Pedagodzy i psycholog szkolny.
2. Funkcjonariusze: Policji, Straży Miejskiej w Kudowie - Zdroju.
3. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie - Zdroju.
4. Zespół

Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie przy OPS

w Kudowie - Zdroju.
5. Gminna

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy

Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dusznikach - Zdroju.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
8. Koordynatorzy pieczy zastępczej przy PCPR w Kłodzku.
9. Sąd Rejonowy - Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Kłodzku.
10. Kuratorzy sądowi.
11. Przychodnie zdrowia.
12. Pogotowie ratunkowe.
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