PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM W PYRZYCACH
CELE STOSOWANIA PROCEDUR:
1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły.
2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne zachowania.
3. Wypracowanie współpracy z rodziną i instytucjami wspierającymi działalność szkoły.
4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów.
Procedura postępowania nauczyciela w przypadku uzyskania informacji, że uczeń
który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się
w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące
o demoralizacji
1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje
im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich
obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować
rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka
w programie terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
5. W sytuacji, gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów,
dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży
w kompetencji tych instytucji.
6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,
dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
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/pedagoga.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ucznia wzywa lekarza w celu stwierdzenia
stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie
odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu
do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom
policji decyduje dyrektor/osoba upoważniona lub lekarz, po ustaleniu aktualnego
stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.
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5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego
pod wpływem alkoholu lub narkotyków - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu
lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma
możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia. O fakcie
tym zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył
18 lat.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu
rodzinnego.
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje 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 substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który informuje rodziców
i wzywa policję.
3. Przekazuje zabezpieczoną substancję policji, przedstawia informacje dotyczące
szczegółów zdarzenia.
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 żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej
oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. 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
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. Całe
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń
wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
Procedura postępowania dyrektora, pedagoga szkolnego w przypadku uzyskania
informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.
1. Należy przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu) zapewnić
dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to
możliwe w pomieszczeniu zamkniętym w obecności psychologa/pedagoga,
powiadomić dyrektora szkoły.
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2. Odnotować personalia uczestników i świadków, godzinę zgłoszenia oraz zawiadomić
niezwłocznie policję.
3. Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.
4. Sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji, w tym: rozmowa
ze świadkami, ustalenie miejsca i okoliczności zdarzenia. Nie nagłaśniać zdarzenia.
5. 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).
6. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących
do popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć.
Procedura postępowania w przypadku zamachu samobójczego ucznia.
1. Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia.
2. Nie pozostawiaj ucznia samego.
3. Usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru.
4. Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce.
5. Zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia.
6. Wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli potrzeba.
7. Zadbaj, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie.
8. Towarzysz uczniowi- jesteś dla niego ważny.
9. Zawiadom Dyrekcję Szkoły- Dyrekcja zawiadamia organ prowadzący.
10. Dokonaj szybkiej oceny zagrożeń.
11. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, informuje o wynikach
swojej oceny sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podejmuje niezwłocznie działania w celu
ratowania życia i zdrowia poszkodowanego w szczególności wzywa odpowiednie służby
oraz zapewnienia w miarę możliwości opiekę psychologa.
12. Wychowawca powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych.
13. Dyrekcja szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategię działania uzależniając ją
od oceny sytuacji.
14. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami stresującymi
(np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.)

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia
1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając
perswazji słownej lub fizycznej.
2. Powiadamia wychowawców uczniów o zdarzeniu .
3. Wychowawca rozmawia z uczniem w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia.
4. Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).
5. Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.
6. Wychowawca zgłasza sprawę do pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
7. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły uzgadnia sankcje w stosunku
do sprawcy zdarzenia w oparciu o Statut Szkoły.
8. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat
zastosowanych wobec ucznia konsekwencji.
Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji
1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi
na realizację lekcji, wysyła wybranego ucznia z informacją do pedagoga szkolnego
lub dyrektora szkoły.
2. Nauczyciel może również skorzystać z pomocy pracownika niepedagogicznego, który
zobowiązany jest do udzielenia nauczycielowi pomocy.
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3. Pedagog szkolny interweniuje w sali lekcyjnej, w razie konieczności przeprowadza
uczniów przeszkadzających do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach
do gabinetu dyrektora.
4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje
zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.
5. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły,
wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
6. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których
uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).
Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego
1. Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski, każdy pracownik szkoły, który powziął
wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości
udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
a) Pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielęgniarki
szkolnej), zawiadamiając zaraz potem dyrektora.
b) Jeśli nauczyciel, na którego lekcji wydarzył się wypadek, musi opuścić klasę,
prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej sali.
c) Jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, przekazuje się poszkodowanego
dyrektorowi, który bierze odpowiedzialność za udzielenie pomocy.
d) Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia
lub urządzeń- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu
dokonania oględzin.
e) Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie nieobecności dyrektora, nauczyciel
decyduje sam o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa
pogotowie ratunkowe oraz telefonicznie dyrektora, następnie zawiadamia
rodziców.
f) Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje
podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie.
2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców, pracownika służby
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organ prowadzący szkołę.
3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie
prokuratora i kuratora oświaty.
4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
5. Zawiadomień, o których mowa w ust. 2-4, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez
niego pracownik szkoły.
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