PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA,
NAUCZYCIELI I PEDAGOGA SZKOLNEGO
W PRZYPADKU UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO
PROBLEMY WYCHOWAWCZE
ORAZ DOTYCZĄCE SYTUACJI
ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLICY

Wykaz procedur
1. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania
obowiązku szkolnego.
2. Procedura postępowania
wychowawcze.

wobec

ucznia

sprawiającego

trudności

3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia.
4. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
demoralizacją.
5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub
narkotyków.
6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że
uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel ujawni na terenie
szkoły substancję przypominającą narkotyk.
8. Procedura postępowania w przypadku popełnienia na terenie szkoły czynu
karalnego.
9. Zasady współpracy szkoły z policją.
10.Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia
w czasie zajęć edukacyjnych.
11.Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska
cyberprzemocy.

1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ
OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1.

Nauczyciel systematycznie sprawdza frekwencję uczniów.

2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach
lekcyjnych.
3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności dziecka na zasadach
ustalonym w „Regulaminie szkolnym”.
4. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie,
wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia.
5. Informacja może być przekazana telefonicznie, listownie. Rodzice mogą też być
poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
6. W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą – rodzic nie
uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania
indywidualne, oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku
szkolnego, wychowawca zgłasza to pedagogowi szkolnemu.
7.

Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez:
➢
➢
➢
➢

rozmowę z uczniem,
rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły,
wywiad w domu rodzinnym ucznia,
wywiad przeprowadzony przez pracowników Policji.

8. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania
zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego
ucznia.
9. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego,
dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu
egzekucyjnego, jakim jest gmina.
10. Pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą ucznia pisemnie
informuje Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia
od obowiązku szkolnego.
11. Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy zapobiegając tym
demoralizacji ucznia.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej
i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.
2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności
i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.
3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim
planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem nauczyciel zgłasza
problem do dyrektora i pedagoga szkolnego.
5. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami, opracowuje plan
naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia, jednocześnie zobowiązuje rodziców
do rzetelnej współpracy. O wszystkim informuje wychowawcę.
6. Jeśli zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie spisany zostaje kontrakt pomiędzy
pedagogiem, rodzicami i uczniem w którym uczeń zobowiązany zostaje do bezwzględnego
przestrzegania podjętych ustaleń, niedotrzymanie ich powoduje konsekwencje przewidziane
w treści kontraktu.
7. Pedagog prowadzi dokumentacje dotycząca pracy z uczniem i współpracy z rodzicami.
8. W razie potrzeby wychowawca wraz z pedagogiem występuje do rodzica o zgodę na
przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rzetelnie informując
rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
9. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego
ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą
dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO
ZACHOWANIA UCZNIA
W sytuacji jeśli nauczyciel bądź pracownik szkoły jest świadkiem agresywnego
zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:
1. Natychmiastowo zareagować za pomocą słownej i stanowczej reakcji, a także:
a)
odizolowania
ucznia
zachowującego
się
agresywnie
od
grupy,
b) w razie potrzeby wezwania pomocy (innego nauczyciela, pedagoga),
c) udzielenia pomocy ofierze agresji i zabezpieczenia pozostałych uczniów.
2. Jeżeli to możliwe, nauczyciel ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze
stronami konfliktu, uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje
wychowawcę, dyrektora i pedagoga szkolnego.
3. Informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na
konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem.
4. Informacja na temat zachowania agresywnego uczenia wpisana zostaje do tabeli
z uwagami wraz z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów ujemnych.
5. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź
nagminnie przejawiającego zachowania agresywne może zostać wezwana policja w celu
podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.
6. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca informuje pedagoga szkolnego.
7.

Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu ustalenie przyczyn
niewłaściwego zachowania.

8.

Pedagog przeprowadza wywiad z rodzicami (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę
na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego. Wspólnie
z rodzicami analizuje przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając im
w doborze metod wychowawczych.

9. Pedagog prowadzi dokumentacje dotycząca pracy z uczniem i współpracy z rodzicami.
10. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia,
zaczepianie itp.), wychowawca wraz z pedagogiem w porozumieniu z rodzicami dziecka
kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek
dotyczących prowadzenia ucznia.
11. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów,
pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje
wniosek do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka
wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI
I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat:
Uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (używanie
alkoholu lub innych środków odurzających; naruszanie praw współżycia społecznego:
arogancja, wulgarność, przemoc emocjonalna; popełnienie czynu zabronionego;
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; włóczęgostwo;
udział w działalności grup przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich)
1. Nauczyciel, który uzyskał tę informację przekazuje ją wychowawcy klasy.
4. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.
5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wraz
z pedagogiem szkolnym przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę
z rodzicami oraz w ich obecności z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej
informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
6. Wychowawca wraz z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności
i umieszczają w dokumentacji pedagoga.
7. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do
stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje
o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia
o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).
8. Podobnie, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła
powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych
instytucji.
Artykuły z „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” odnoszące się do
omówionych powyżej zagrożeń
Art. 4 §1
„Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego,
w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego,
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie
nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny obowiązek
odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub
opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu ”.

Art. 4 §2
„Każdy, kto dowiedziawszy się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego, ma
społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję”.
Art. 4 §3
„Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością
dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są
obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwzięć
czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia
czynu”.

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL
PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY
POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
go samego – stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie.
3. Wzywa lekarza lub pielęgniarkę w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły, oraz rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
5. W przypadku odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych), o pozostawieniu
ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź przekazaniu
go do dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i w
porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice odmawiają
przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli lub swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych –
szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
7. Pedagog sporządza notatkę z zajścia.
8. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków
na terenie szkoły powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji i nakłada na szkołę
obowiązek powiadomienia o tej szczególnej sytuacji policji (specjalisty ds. nieletnich)
lub sądu rodzinnego.

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL
PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ
PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma
prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów
budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel
nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani
teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną
substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji.
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.
5. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę
z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL
UJAWNI NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ
WYGLĄDEM NARKOTYK
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem
do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu
przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań
pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję
i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU POPEŁNIENIA NA TERENIE SZKOŁY CZYNU
KARALNEGO
Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego:
1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazanie sprawcy (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) dyrektorowi szkoły lub
pedagogowi pod opiekę.
4. Powiadomienie rodziców ucznia- sprawcy.
5. Sporządzenie notatki z zajścia.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiara przestępstwa
Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie
lekarza lub pielęgniarki szkolnej w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły.
3. Powiadomienie rodziców ucznia.
4. Sporządzenia notatki z zajścia.
Postępowanie dyrektora i pedagoga szkolnego
Dyrektor lub pedagog szkolny zobowiązany jest do:
1. Przyjęcia do wiadomości informacji o przestępstwie (wykroczeniu), zapewnienia
dyskrecji przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to
możliwe w pomieszczeniu zamkniętym. Należy odnotować godzinę zgłoszenia oraz
zapytać o przyczynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji.
2. Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.
3. W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to
konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu przybycia Policji ofiarę przestępstwa i jego
sprawcę (-ów).
− konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich zajęć
szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów. W przypadku
zakończenia zajęć, o fakcie zatrzymania bezwzględnie należy powiadomić

rodziców lub opiekunów prawnych. W trakcie prowadzenia zajęć szkolnych
z powiadomieniem należy zaczekać do przyjazdu Policji. Nie należy zatrzymywać
na "siłę" sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu spowodować, by
pozostał pod opieką pedagoga szkolnego, w oddzielnym pomieszczeniu do chwili
przybycia Policji,
− jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych
pomieszczeniach,
− ofiarę należy odizolować od sprawców,
4. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do
popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć:
− pozostawić w miejscu znalezienia, zabezpieczając przed przemieszczeniem,
zniszczeniem, nakrywając je czymś i pilnując,
− zapewnić, by przedmioty te nie były dotykane, a gdy istnieje potrzeba ich
przemieszczenia, starać się chwytać je w jednym miejscu (jak najmniej typowym).
5. Odnotować personalia uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia.
6. Powiadomić o zdarzeniu Policję.
7. Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta.
Zakazy:
Nie należy "na własną rękę" wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza konfrontować
uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania, itp.
Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni. Należy poprosić
o ich dobrowolne okazanie.

Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez Policję!

9. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ
1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja
utrzymują stałą, bieżąca współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
2. Koordynatorami współpracy jest pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich
i patologii właściwej jednostki policji.
3. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy w rejonie, którego
znajduje się szkoła.
4. Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich
i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by
móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane
z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.
5. W ramach współpracy policji ze szkołą organizowane są:
− spotkania pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz dyrektora z zaproszonymi
specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń
przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
− spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat
odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów
narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat
zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
− informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona
przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz
przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
− udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących
mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
− wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem
demoralizacji i przestępczości nieletnich.

10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU
UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi
nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi, czy też
nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.
Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy,
urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć,
a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli
stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma
prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast
powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę, a w razie ich nieobecności osobę
zastępującą.
1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
− niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając
fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu
pierwszej pomocy,
− nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia,
jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie
dla bezpieczeństwa uczniów,
− niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.
2. Przy lekkich wypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu.
3. W sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza, należy
doprowadzić ucznia do ośrodka zdrowia lub wezwać pielęgniarkę/lekarza na miejsce
zdarzenia.
− Dyrektor szkoły lub jego zastępca powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów
prawnych) ucznia oraz inspektora BHP.
− Wypadki wymagające interwencji lekarskiej, powodują zwolnienie z zajęć lekcyjnych.
− Dziecko musi zostać odebrane przez rodzica, a dopóki rodzic się nie zgłosi, opiekę nad
nim sprawuje nauczyciel.
− Każdy wypadek wymagający interwencji lekarza podlega rejestracji i obowiązkowi
sporządzenia dokumentacji powypadkowej, w której określa się przebieg wypadku
oraz wskazuje osobę (wychowawcę, nauczyciela ) bezpośrednio sprawującego opiekę
nad uczniem w momencie nieszczęśliwego zdarzenia.

4. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie
ciała lub ze skutkiem śmiertelnym:
− W sytuacji, kiedy nastąpił wypadek zbiorowy lub ciężkie uszkodzenie ciała należy
natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby
przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne
czynności ratujące zdrowie i życie 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 informuje o zdarzeniu rodziców
(opiekunów prawnych), policję, prokuraturę, Sanepid (w przypadku zatruć),
kuratorium oraz organ prowadzący.
− Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było
możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.
− Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą
przyczyny 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 posiedzeniu
rady pedagogicznej.
6. Zawiadamianie o wypadku.
Szkoła niezwłocznie o każdym wypadku zawiadamia:
−
−
−
−
−

rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
organ prowadzący szkołę;
o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym - prokuratora i kuratora oświaty;
o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia - inspektora sanitarnego;
o wypadku, w którym uraz spowodowany jest agresywnym działaniem osoby trzeciej
- policję.

11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UJAWNIENIA W SZKOLE
ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY

W przypadku, gdy zostaje w szkole zgłoszony przypadek cyberprzemocy, należy podjąć
następujące działania:
I. Ustalić okoliczności zdarzenia.
Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów
elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.
1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać
informację wychowawcy klasy, który z kolei informuje o fakcie pedagoga szkolnego
i dyrektora.
2. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia
i zaplanować dalsze postępowanie.
3. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
4. Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy
w procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki.
II. Zabezpieczyć dowody.
1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy
zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz (jeśli to możliwe,)
dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub
profil czy adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści.
2. Sprawdzić, czy ofiara cyberprzemocy potrafi wskazać sprawcę bądź przynajmniej ma
przypuszczenie, kto może nim być. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy
skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub
krzywdzących materiałów.
3. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić,
należy bezwzględnie skontaktować się z policją.
III. Podjąć działania wobec sprawcy cyberprzemocy.
Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny pełniący
w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających
szczególnej uwagi powinien podjąć dalsze działania:
1. Przeprowadzić rozmowę z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu.
2. Powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowania dziecka.
3. Objąć sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną, w uzasadnionym przypadku można
w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) skierowanie do
specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.
IV. Podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy.
1. Umożliwić wsparcie psychologiczne.

2. Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować, aby
zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.
3. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia, sprawdzając, czy nie są
wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony
sprawcy.
4. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani o problemie
oraz otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub
wychowawca przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane,
zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, pedagoga).
V. Sporządzić dokumentację z zajścia.
1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze
sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien
zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis
ustalonego przebiegu wydarzeń.
2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on
podpisać notatkę po jej sporządzeniu.
3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do
dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).
Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:
1) rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,
a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają
informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;
2) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa
z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.),
a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.
Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne,
propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez dyrektora szkoły
bezwzględnie zgłoszone na policję.

Podstawy prawne stosowanych procedur:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. 2017 poz. 59)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
zasad nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji
niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać
prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 i z 2005 r. Nr 41, poz. 386)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem / Dz.U. Nr 26
poz.226/.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz.U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z
późn. zm - tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 11 poz.109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr
35, poz.230 z późn. zm./
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań
Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

