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A. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych
zachowań w szkole
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie
szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub
nauczyciela.
Osoby odpowiedzialne: Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która
zauważyła agresywne zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania
procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego
nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny.
Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor
lub osoba przez niego wyznaczona.
Sposób postępowania:
1. Agresja fizyczna
Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego
zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji
fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik
szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie
wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać
krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu
miedzy uczniami.
szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora
i ofiary.
- pielęgniarka, pedagog lub dyrektor
szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców
(opiekunów prawnych).
zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
poszkodowanego.
Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami
prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.
Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak
należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,
świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im
pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania
w podobnych przypadkach.
W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia
- szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy
przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.
2. Agresja słowna

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie
tego zjawiska
okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.
Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga
Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia
okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.
poinformować rodziców/opiekunów prawnych
uczestników zdarzenia.
Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać,
jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,
wsparcia wymagają również
świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im
pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania
w podobnych przypadkach.
ania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego
z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.
przewidziane w statucie szkoły.
Obowiązki pracowników szkoły
Należy:

ającej sytuacja kryzysową.

B. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu
karalnego
Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia
czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego.
Osoby odpowiedzialne Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, osoba wyznaczona w przypadku
nieobecności ww.
Podstawy uruchomienia działań
Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach
nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie
określone w artykułach:
– posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu
w miejscu publicznym,
– zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
– umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
– niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
– rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
– samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
– kradzież lub przywłaszczenie,
– niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
– utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.

Sposób działania
dyrektora szkoły.
tor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków
zdarzenia
niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu
pod opiekę.

gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni
sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy
także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa
i przekazanie ich Policji.

C. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu
karalnego.
Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w
szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi ofierze czynu karalnego.
Osoby odpowiedzialne Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności –
osoba przez nich upoważniona.
Podstawy uruchomienia działań Sytuacja, w której uczeń stał się ofiarą czynu karalnego
zabronionego przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Sposób działania
karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez
wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien
powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.

a - ofiary
czynu karalnego.
kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

psychologiczne.

D. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji
psychoaktywnych
Cel Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego
uczniów przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych
z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem,
narkotykami lub „dopalaczami”.
Osoby odpowiedzialne Dyrektor szkoły, pedagog szkolny
Podstawy uruchomienia działań Wystąpienie zagrożenia: (1) rozpowszechnianiem środków
odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu, (2) zdrowia ucznia
po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu oraz (3) zdrowia ucznia w wyniku
wypadku w szkole lub poza nią.
Sposób działania
1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:
- zachować szczególne środki ostrożności
- zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem
- powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję
- ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy
- przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji
- opracować i prowadzić zajęcia edukacyjne dot. ww. problematyki.
2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:
- odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
- powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
- powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję
- zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji
- zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni
- powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia
- poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce
- przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę o
złamaniu obowiązującego prawa szkolnego.
W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi.
Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
- podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania
środków odurzających.
3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:
- powiadomić wychowawcę klasy ucznia
- odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
- powiadomić pedagoga
- przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga

- powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
- powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki
- poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek
znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
- powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi.
Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać
działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:
- przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
- poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego
- w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
- przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
- poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
- wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
- przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
- przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.
- zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania,
instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
- opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
- wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny
- powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
Monitorować i ewaluować efekty.
5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:
- przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
- w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
- przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki
- poinformować pedagoga
- poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
- wezwać karetkę pogotowia ratunkowego
wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów
przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w
celu wyciszenia emocji
udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się
opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny
powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
Monitorować i ewaluować efekty.

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:
- szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję
- powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania
- szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia
- szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem
- szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia
- szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.
Obowiązki pracowników szkoły
Należy:
- zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.
- zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających.
- zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem.
- zapoznać się z symptomami nadużycia alkoholu.
- zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających.
- prowadzić regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi.

E. Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania
pornografii w szkole przez ucznia
Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów,
na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów
o charakterze pornograficznym.
Osoby odpowiedzialne Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.
Sposób działania
W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji
o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu
pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych
konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez
sprawców zdarzenia.
szkoły.
ien podjąć działania profilaktyczne wśród
uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów
o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań
prawnych opiekunów ucznia, który
rozpowszechniał materiały pornograficzne
Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.

F. Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia
niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole

przypadków

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na
wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o charakterze
seksualnym.
Osoby odpowiedzialne Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności –
osoba przez nich upoważniona
Sposób działania
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy
i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych
uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności
i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.
wi informację o niepokojących
zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia
ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego
ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach
informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.
zachowań, wychowawca, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich
dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim
i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne
postępowanie z dzieckiem.
do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań
wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje
na znaczny stopień demoralizacji, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji
Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.

G. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii
w szkole
Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na
wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które
psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych.
Osoby odpowiedzialne Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, w przypadku ich nieobecności –
osoba przez nich upoważniona.
Sposób działania Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego
zjawiska.
nia należy powiadomić dyrektora oraz
pedagoga szkolnego
uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę policji
racownikom szkoły informację
o stwierdzonym zagrożeniu
uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form
przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie
powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia
czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania
(w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia)
dyrektor powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
wychowawca lub pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia
z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na
uczennicą/uczniem
Podstawy prawne uruchomienia procedury Kodeks Karny: art. 197 § 3; art. 200 art. 200a;
art. 200b;

H. Procedura postępowania wobec ucznia nierealizującego obowiązku
szkolnego

