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1. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE UCZNIA

Nr procedury
Procedura 1.1
Procedura 1. 2

Nazwa procedury
Uczeń w czasie lekcji ma objawy chorobowe.
Uczeń w czasie lekcji potrzebuje wyjść do toalety.

Str.
4
4
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Procedura 1.3

Zachowanie ucznia na lekcji stwarza zagrożenie dla innych uczniów

4

(agresja fizyczna).
Procedura 1. 4
Procedura 1. 5
Procedura 1. 6
Procedura 1. 7
Procedura 1. 8
Procedura 1.9
Procedura 1.10
Procedura 1.11
Procedura 1.12
Procedura 1.13
Procedura 1.14
Procedura 1.15
Procedura 1.16
Procedura 1.17

Uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.
Zwolnienia ucznia z niektórych zajęć szkolnych przez rodziców.
Przerwy śródlekcyjne.
Oczekiwanie uczniów na rozpoczęcie zajęć szkolnych.
Opuszczenie szkoły przez uczniów po zakończonych lekcjach.
Nieobecność nauczyciela w szkole.
Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia.
Uroczystości szkolne, apele, akademie.
Organizacja wycieczek szkolnych i zawodów sportowych.
Zajęcia pozalekcyjne / pozaszkolne.
Rekolekcje wielkopostne.
Osoby obce w szkole.
Obrażenia / uszkodzenia ciała doznane w czasie lekcji.
Otrzymanie informacji lub podejrzenie, że nauczyciel dopuszcza się

5
5
6
6
6
7
6
7
8
8
8
8
9
9-12

przemocy wobec uczniów

PROCEDURA 1.1
UCZEŃ W CZASIE LEKCJI MA OBJAWY CHOROBOWE
1. Przy lekkich dolegliwościach nauczyciel udziela pierwszej pomocy.
2. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub wysokiej temperatury nauczyciel
powiadamia pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę klasy o chorobie ucznia.
3. Pielęgniarka, wychowawca lub inny nauczyciel telefonicznie informuje rodziców
o dolegliwościach ucznia.
4. Rodzice osobiście odbierają ucznia ze szkoły lub uczeń czeka do przyjazdu busa.
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5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (ich nieobecności w domu) dziecko pozostaje
w szkole.
6. W razie nasilających się objawów chorobowych wzywa się pogotowie ratunkowe.

PROCEDURA 1. 2
UCZEŃ W CZASIE LEKCJI POTRZEBUJE WYJŚĆ DO TOALETY
1. W sytuacjach koniecznych nauczyciel zezwala uczniowi na opuszczenie klasy.
2. W przypadkach złego samopoczucia uczniowi towarzyszy przewodniczący klasy lub inny
wskazany przez nauczyciela uczeń.
PROCEDURA 1.3
ZACHOWANIE UCZNIA NA LEKCJI STWARZA ZAGROŻENIE DLA INNYCH UCZNIÓW
LUB NAUCZYCIELI (AGRESJA FIZYCZNA)
1. Stanowcze przypomnienie o obowiązujących zasadach- odwołanie się do kontraktu
klasowego (przedstawienie konsekwencji za nie przestrzeganie norm).
2. Nauczyciel stara się stworzyć bezpieczną przestrzeń.
3. Nauczyciel odizolowuje agresora od ofiary.
4. Nauczyciel wzywa wychowawcę (dyrektora szkoły lub innego nauczyciela).
5. Rozmowa nauczyciela

z uczniem oraz

z wychowawcą, analiza niewłaściwych

zachowań ucznia.
6. Rozmowa z uczniem w obecności pedagoga, psychologa, sporządzenie notatki z
rozmowy z uczniem, podpisanie zobowiązania przez ucznia.
7. W przypadku powtarzania się w/w sytuacji wezwanie przez wychowawcę klasy
rodzica na posiedzenie zespołu wychowawczego (dyrektor, psycholog, pedagog, rodzic,
uczeń, wychowawca klasy).
PROCEDURA 1.4
POWAŻNE ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCYJNEGO/ PODWAŻANIE AUTORYTETU
NAUCZYCIELA
1. Nauczyciel ustnie upomina ucznia.
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2. Stanowcze przypomnienie o obowiązujących zasadach- odwołanie się do kontraktu
klasowego.
Nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę do zeszytu korespondencji z rodzicami.
3. W przypadku, gdy upomnienia są nieskuteczne nauczyciel wzywa wychowawcę lub
dyrektora szkoły.
4. Wychowawca (dyrektor lub koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole) przeprowadza
z uczniem rozmowę poza salą lekcyjną i z rozmowy sporządza notatkę.
5. Zdarzenie nauczyciel lub wychowawca odnotowuje w zeszycie wychowawczym.
6. W przypadku częstego zakłócania lekcji przez ucznia wychowawca wzywa rodziców
ucznia do szkoły.

PROCEDURA 1.5
ZWOLNIENIE UCZNIA Z NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ SZKOLNYCH
PRZEZ RODZICÓW
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych na pisemną prośbę rodziców.
2. Ucznia, który samodzielnie nie uczęszcza do szkoły odbiera osobiście rodzic lub inny
pełnoletni wskazany przez rodzica.
3. Opuszczenie szkoły przez ucznia jest odnotowywane w dzienniku na liście obecności.

PROCEDURA 1.6
PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE
1. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu lub boisku szkolnym.
2. W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżur w wyznaczonych miejscach.
4. W miarę możliwości uczniowie spędzają przerwę na podwórku szkolnym.
5. Na podwórku szkolnym uczniowie przebywają pod nadzorem dyżurujących nauczycieli.

PROCEDURA 1.7
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OCZEKIWANIE UCZNIÓW NA ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH
1. Po przyjściu do budynku uczniowie oczekują na otwarcie klas na korytarzu szkolnym.
2. Klasy otwierane są o godz. 8:00.
3. Wyznaczony nauczyciel rozpoczyna dyżur o godz. 7:30, a pozostali o godz. 7:45 wg
harmonogramu dyżurów.
4. Od godz. 7:00 do godz. 7:30 uczniowie, którzy przyjeżdżają do szkoły busami są pod
opieką nauczyciela, który jest na świetlicy.
PROCEDURA 1.8
OPUSZCZANIE SZKOŁY PRZEZ UCZNIÓW PO ZAKOŃCZONYCH LEKCJACH
1. Wychodzenie uczniów ze szkoły jest nadzorowane przez nauczycieli pełniących dyżur.
2. Szatnia jest otwierana po zakończonych przez uczniów lekcjach.
3. O godz. 13:20 i godz. 14:15 nauczyciel, który ma dyżur przy sali gimnastycznej nadzoruje
wyjście uczniów ze szkoły.
4. Nauczyciel świetlicy razem z pomocą nauczyciela nadzoruje wyjście uczniów ze świetlicy
do domu, busów.
PROCEDURA 1.9
NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA W SZKOLE
1. Dyrektor szkoły organizuje zastępstwa pełne lub doraźne.
2. Dopuszcza się zwolnienie uczniów z pierwszych lub ostatnich zajęć lekcyjnych
po wcześniejszym poinformowaniu uczniów i rodziców wpisem do zeszytu korespondencji.
PROCEDURA 1.10
SAMOWOLNE OPUSZCZENIE SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
1. Nauczyciel w dzienniku odnotowuje nieobecność ucznia.
2. Po zakończeniu lekcji nauczyciel zgłasza nieobecność ucznia wychowawcy lub
w przypadku jego nieobecności dyrektorowi szkoły.
3. Wychowawca, nauczyciel lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia.
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4. W przypadku powtarzających się wagarów ucznia lub braku reakcji ze strony rodziców
dyrektor powiadamia Policję lub sąd dla nieletnich.
5. Każdy przypadek wagarowania ucznia wychowawca odnotowuje w zeszycie
wychowawczym.
PROCEDURA 1.11
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, APELE, AKADEMIA
1. Na apel uczniowie ustawiają się w ustalonym porządku na korytarzu szkolnym.
2. Na akademie uczniowie wychodzą z klas wraz z nauczycielem uczącym w danej klasie.
3. Po zakończeniu uczniowie opuszczają korytarz w wyznaczonym porządku pod nadzorem
nauczyciela.
PROCEDURA 1.12
ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH I ZAWODÓW SPORTOWYCH
Organizację wycieczek szkolnych reguluje regulamin, będący załącznikiem do Statutu
szkoły.
1. Rodzice pisemnie wyrażają zgodę na udział ucznia w wycieczce lub zawodach
sportowych.
2. Dyrektor szkoły zapewnia zgodną z przepisami liczbę opiekunów.
3. Kierownik wycieczki omawia z uczestnikami zasady bezpieczeństwa.
4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły do akceptacji kartę wycieczki w terminie nie
później niż w przeddzień wycieczki.
5. Kierownik wycieczki ma obowiązek zabrania podręcznej apteczki.
6. Rodzice powinni być powiadomieni przez organizatora wycieczki o przypuszczalnym
czasie powrotu uczniów.
PROCEDURA 1.13
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, POZASZKOLNE.
1. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych (pozaszkolnych) za zgodą
rodziców.
2. Uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
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4. W zajęciach pozaszkolnych (pozalekcyjnych) mogą uczestniczyć absolwenci naszej
szkoły jedynie za zgodą dyrektora szkoły.
6. Uczniowie łamiący postanowienia porządkowe są odsyłani do domu po wcześniejszym
telefonicznym powiadomieniu rodziców.
PROCEDURA 1.14
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
1. O terminie rekolekcji informowani są rodzice w formie zwyczajowo przyjętej.
2. Nauki rekolekcyjne odbywają się w szkole lub w kościele parafialnym.
3. Do kościoła uczniowie przyprowadzani są przez nauczycieli.
4. W trakcie spotkań rekolekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli
i katechetów.
5. Uczniowie opuszczają kościół pod kontrolą nauczyciela, są odbierani przez rodziców lub
idą z nauczycielem do szkoły i tam czekają na rodziców / przyjazd busów.
PROCEDURA 1.15
OSOBY OBCE W SZKOLE
1. W czasie przebywania uczniów w szkole osoby obce są proszone o przedstawienie się.
2. W razie odmowy udzielenia swoich danych osoby są proszone o opuszczenie
budynku i terenu szkoły. W razie odmowy powiadamia się Policję.
3. W czasie przerw przy drzwiach wejściowych dyżuruje nauczyciel.
4. Zabrania się akwizycji i handlu obwoźnego na terenie szkoły.
PROCEDURA 1.16
OBRAŻENIA / USZKODZENIA CIAŁA DOZNANE W CZASIE LEKCJI
1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy.
2. Wzywa wychowawcę lub jakiegokolwiek innego nauczyciela.
3. Powiadamia dyrektora szkoły.
4. W razie konieczności dyrektor lub nauczyciel wzywa pogotowie.
5. Nauczyciel powiadamia rodziców ucznia.
6. Nauczyciel sporządza notatkę ze zdarzenia.:
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PROCEDURA 1.17
OTRZYMANIE INFORMACJI LUB PODEJRZENIE, ŻE NAUCZYCIEL DOPUSZCZA SIĘ
PRZEMOCY WOBEC UCZNIA

FORMY PRZEMOCY NAUCZYCIEL – UCZEŃ
FORMA PRZEMOCY

PRZEJAWY

Przemoc fizyczna

•
•
•
•
•

Popychanie,
Szarpanie,
Uderzanie,
Bicie,
Inne.

Przemoc werbalna

•
•

Wyśmiewanie przy klasie np. wyglądu zewnętrznego,
Ujawnienie wstydliwych zdarzeń, sekretów
rodzinnych,
Dokuczanie w rozmowie z uczniem,
Stałe porównywanie z innymi uczniami,
Celowe przekręcanie nazwiska,
Nękanie, np. stałym odpytywaniem,
Zastraszanie np. Wystawieniem oceny
niedostatecznej na koniec roku lub egzaminem
poprawkowym,
Izolowanie lub wykluczanie z grupy pojedynczych
uczniów poprzez kształtowanie negatywnych
zachowań i postaw klasy.
Wszelkie niewłaściwe postępowanie (gest, słowo,
zachowanie, postawa), które przez swoją
powtarzalność czy systematyczność narusza
godność lub integralność psychiczną ucznia.

•
•
•
•
•
•
Molestowanie moralne

•

Molestowanie seksualne

•
•
•

Werbalne np. nękanie żartami, uwagami i
komentarzami o charakterze seksualnym,
Fizyczne molestowanie tj. doprowadzanie do
czynności o charakterze seksualnym,
Dotykanie mające charakter seksualny, tzw. zły
dotyk.

1. Osoba, będąca świadkiem stosowania przemocy przez nauczyciela lub

mająca uzasadnione podejrzenie o

stosowaniu przemocy (np. nauczyciel,

pracownik niepedagogiczny, pedagog, rodzic, uczeń będący ofiarą lub inny
uczeń) przekazuje informacje dyrektorowi szkoły – najlepiej osobiście, ale
może się to odbyć także telefonicznie lub drogą pisemną. Ważne, aby
zgłoszenie nie było anonimowe.
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2. Dyrektor ustala sposób działania, dzięki któremu można sprawdzić czy zarzuty

o stosowaniu przemocy wobec nauczyciela są prawdziwe. Robi to
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy ucznia
będącego przypuszczalnie ofiarą przemocy.
3. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowy z:

•

Uczniem, wobec którego mogła być stosowana przemoc,

•

Innymi uczniami z tej samej klasy,

•

Bliskimi kolegami ucznia,

•

Nauczycielami.

Pedagog/psycholog powinien zachować pełną dyskrecje, przeprowadzić
rozmowę w atmosferze wsparcia i poszanowania godności ucznia, możliwie
jak najszybciej po otrzymaniu informacji. Pedagog powinien sporządzić
notatkę z tej rozmowy.
4. Pedagog/psycholog w przypadku potwierdzenia zarzutów, podczas rozmowy

udziela wsparcia ofierze przemocy (najpierw należy zająć się ofiarą a potem
sprawcą).
5. Dyrektor przeprowadza rozmowę z:
•

Nauczycielem podejrzanym o stosowanie przemocy,

•

Innymi nauczycielami i/lub pracownikami niepedagogicznymi.

Sporządza notatki z tych rozmów.
6. Dyrektor i pedagog oraz inne osoby wyznaczone przez dyrektora ustala

okoliczności czynu, świadków zdarzenia oraz zabezpiecza ewentualne
dowody. Niezwłocznie po dokonaniu stosownych ustaleń powiadamia
rodziców ucznia o sprawie oraz o wyniku wewnętrznego dochodzenia
(potwierdzającego lub nie potwierdzającego zgłoszone zarzuty).
7. W przypadku nie potwierdzenia się zgłoszonej informacji o stosowaniu przez

nauczyciela

przemocy

Dyrektor

informuje

o

wyniku

wewnętrznego

dochodzenia osobę, która zgłosiła podejrzenie stosowania przez nauczyciela
przemocy wobec ucznia. Wyjaśnia wszelkie wątpliwości. W razie potrzeby
wyjaśnia sprawę także na posiedzeniu rady pedagogicznej (ewentualnie także
10
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na spotkaniu z radą rodziców i/lub społecznością uczniowską). W przypadku
stwierdzenia, że miało miejsce pomówienie i bezpodstawne oskarżenie
nauczyciela, dyrektor udzieli nauczycielowi wsparcia.
8.

W przypadku potwierdzenia się zarzutów o stosowaniu przez nauczyciela
przemocy wobec ucznia Dyrektor w obecności pedagoga, świadka – innej
osoby przeprowadza z nauczycielem rozmowę i zobowiązuje go do
natychmiastowego zaprzestania nagannego zachowania. Ponadto informuje
o podjęciu działań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela,
wskazuje podstawy prawne (rozdział 10 KN). Sporządza notatkę z rozmowy –
podpisaną przez Dyrektora, nauczyciela i świadka.

9. Dyrektor informuje o sprawie organ nadzoru pedagogicznego oraz organ

prowadzący szkołę, Dyrektor uzgadnia z nimi dalsze działania i w razie
potrzeby również zasady kontaktu z przedstawicielami mediów (art.31 pkt.1 i
2, art. 33 ust. 1 pkt. 6 i 7, art. 34a ust. 2 pkt. 2 UoSO). Nauczyciele podlegają
odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela
lub obowiązkom określonym w art. 6 KN.
Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
•

Nagana z ostrzeżeniem,

•

Zwolnienie z pracy,

•

Zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy
w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,

•

Wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

10.Dyrektor przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
wobec nauczyciela, który dopuścił się przemocy wobec uczniów i składa ten
wniosek do rzecznika dyscyplinarnego.
11. W przypadku gdy stosowana przez nauczyciela przemoc miała znamiona

przestępstwa

Dyrektor

niezwłocznie

składa

pisemne

zawiadomienie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policję lub do prokuratury. Dalszy
tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji.
12.Po złożeniu pisemnego

wniosku o wszczęcie postępowania karnego

przeciwko nauczycielowi Dyrektor:
11
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•

Zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli złożony wniosek
dotyczył naruszenia praw i dobra dziecka (art.83 ust. 1a KN),

•

Może zawieście w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli ze względu
na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest
odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (art.83
ust. 1a KN),

•

W

sprawach

niecierpiących

zwłoki

(np.

molestowanie)

nauczyciela można zawiesić przed złożeniem wniosku o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego ( art.83 ust. 1a KN).
13. Dyrektor

informuje

ucznia

będącego

ofiarą

przemocy,

jego

rodziców/opiekunów (a w razie potrzeby także innych uczniów) oraz radę
pedagogiczną o sposobie rozwiązania problemów. Robi to w sposób rzeczowy
i spokojny z poszanowaniem godności osobistej ucznia i nauczyciela,
wskazując ,że finalne orzeczenie o winie lub braku winy nauczyciela jeszcze
nie zapadło.
14. Dyrektor wspólnie z pedagogiem/psychologiem podejmuje działania na rzecz

ustabilizowania sytuacji w szkole i wygaszenia emocji (np. rozmowa
z nauczycielami, uczniami, rodzicami, apel, spotkanie z psychologiem).
Uzgadnia je ze wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i
kuratorium oświaty.

2. BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNE UCZNIA

Procedura 2.1
Procedura 2.2

Uczeń posługuje się wulgarnym słownictwem.
Uczeń stosuje przemoc psychiczną, poniża lub obraża.
PROCEDURA 2.1
UCZEŃ POSŁUGUJE SIĘ WULGARNYM SŁOWNICTWEM

1. Ustne upomnienie przez nauczyciela.
2. W przypadku powtarzania się sytuacji nauczyciel sporządza notatkę w zeszycie
wychowawczym, powiadamia wychowawcę klasy i wpisuje uwagę do zeszytu
korespondencji z rodzicami.
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3. Gdy w/w sytuacja ma miejsce na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel może
karnie odsunąć ucznia od gry na czas przez siebie ustalony.
4. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca wzywa rodziców ucznia i informuje
ich o zachowaniu ucznia.
PROCEDURA 2.2
UCZEŃ STOSUJE PRZEMOC PSYCHICZNĄ, PONIŻA LUB OBRAŻA
1. Każdy nauczyciel, w przypadku podejrzenia o stosowanie przemocy psychicznej, stara
się dotrzeć do ofiary, otoczyć ją opieką i o problemie informuje wychowawcę klasy
i koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.
2. Nauczyciele oceniają stopień i skalę problemu.
3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem podejrzanym o stosowanie przemocy
psychicznej i sporządza notatkę ze zdarzenia i rozmowy.
4. O swoich spostrzeżeniach wychowawca informuje rodziców.
5. Wychowawca monitoruje zjawisko.
6. W przypadku podejrzenia o dręczenie dyrektor szkoły powiadamia Policję lub Sąd dla
Nieletnich.
7. Wychowawcy zapoznają uczniów z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży –
116 111.

3. BEZPIECZEŃSTWO NAUCZYCIELA
Procedura 3.1

Spotkania z rodzicami uczniów poza zebraniami.

Procedura 3.2
Procedura 3.3

Nauczyciel potrzebuje pomocy (interwencji) dyrektora podczas lekcji.
Dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. /Szczegółowe informacje
w regulaminie dyżurów/.

PROCEDURA 3.1
SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW POZA ZEBRANIAMI
1. Zasadniczo rodzice pozyskują informacje o swoich dzieciach podczas zebrań szkolnych
lub klasowych.
13
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2. Nauczyciel udziela informacji poza zebraniem tylko w czasie wolnym od zajęć
dydaktycznych, tj. podczas przerw między lekcjami, przed rozpoczęciem zajęć,
po zakończonych lekcjach lub w dodatkowym czasie określonym przez nauczyciela
do dyspozycji rodziców.
PROCEDURA 3. 2
NAUCZYCIEL POTRZEBUJE POMOCY (INTERWENCJI) DYREKTORA
PODCZAS LEKCJI
1. Nauczyciel w sytuacjach koniecznych ma prawo wysłać przewodniczącego klasy
lub wybranego przez siebie ucznia do dyrektora i zgłasza pilną potrzebę interwencji.

PROCEDURA 3.3
DYŻURY PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH.
/Szczegółowe informacje w regulaminie dyżurów/
1. Na każdej przerwie obowiązkowo przebywają nauczyciele dyżurujący w wyznaczonych
miejscach.
2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ucznia lub nauczyciela nauczyciel dyżurny
może wezwać drugiego nauczyciela.
3. W przypadku konieczności zejścia z dyżuru nauczyciel zapewnia sobie zastępstwo.
4. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Procedura 4.1 Nauczyciel uzyskał informację, że uczeń używa alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia
inne zachowania świadczące o demoralizacji.
Procedura 4.2 Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Procedura 4.3 Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk.
Procedura 4.4 Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą wyglądem narkotyk.
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Procedura 4.5 Łamanie przez ucznia zasad
(naruszanie

godności

w stosunku do nauczyciela

osobistej,

zachowanie

społecznie

nieakceptowane).
Procedura 4.6 Uczeń wypowiada groźby samobójcze, wysyła sygnały, które
można odczytać jako groźby samobójcze.

PROCEDURA 4.1
NAUCZYCIEL UZYSKAŁ INFORMACJĘ, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU
LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA
BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI
1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły i koordynatora ds. bezpieczeństwa
w szkole.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, informuje ich
o zajściu.
4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami.
5. Z przeprowadzonej rozmowy i podjętych ustaleń wychowawca sporządza notatkę.
6. Szkoła powiadamia Policję lub Sąd Rodzinny, gdy:
a) rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a w dalszym ciągu
występują przejawy demoralizacji ucznia;
b) wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych /rozmowa
z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem/, a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów.

PROCEDURA 4.2
NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ
BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
1. Informuje o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, stwarza warunki, w których jego życie ani zdrowie
nie będzie zagrożone.
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3. Wychowawca lub nauczyciel, w którego obecności znajduje się uczeń powiadamia
dyrektora szkoły i koordynatora ds. bezpieczeństwa.
4. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości /odurzenia/ lub udzielenia pomocy
medycznej.
5. Zawiadamia rodziców /opiekunów prawnych ucznia i zobowiązuje ich do niezwłocznego
odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły, o pozostaniu
ucznia w szkole lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz
w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Szkoła powiadamia Policję, gdy:
a) rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
b) jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub
narkotyków na terenie szkoły.
7. Wychowawca sporządza notatkę o zdarzeniu.

PROCEDURA 4.3
NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ
PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK
1. Nauczyciel zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub
zniszczeniem.
2. Próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja ( o ile to możliwe w zakresie
działań pedagogicznych), dotrzeć do świadków zaistniałej sytuacji.
3. Powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły i koordynatora ds. bezpieczeństwa.
4. Dyrektor wzywa Policję; przekazuje funkcjonariuszowi policji zabezpieczoną substancję.
5. Wychowawca w porozumieniu z nauczycielem, w którego obecności zaistniała w/w
sytuacja, sporządza notatkę o zdarzeniu.
PROCEDURA 4. 4
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NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE
SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK
1. Nauczycie w obecności drugiego nauczyciela lub dyrektora szkoły ma prawo żądać, aby
uczeń przekazał mu tę substancję.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły /koordynatora
ds. bezpieczeństwa/.
3. Wychowawca lub dyrektor zawiadamia rodziców ucznia i wzywa

ich do

natychmiastowego stawienia się w szkole.
4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji nauczycielowi, dyrektor wzywa
Policję.
5. Jeśli uczeń dobrowolnie wyda substancję, po odpowiednim jej zabezpieczeniu szkoła
przekazuje ją jednostce Policji.
6. Nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób, od kogo uczeń nabył substancje.
7. Nauczyciel w porozumieniu wychowawcą sporządza notatkę ze zdarzenia.

PROCEDURA 4.5
ŁAMANIE PRZEZ UCZNIA ZASAD W STOSUNKU DO NAUCZYCIELA
(NARUSZANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ,
ZACHOWANIE SPOŁECZNIE NIEAKCEPTOWANE)
1. Nauczyciel informuje ucznia o łamaniu przez niego zasad (ocenia jego zachowanie nie
ucznia).
2. W przypadku powtarzających się sytuacji powiadamia wychowawcę klasy.
3. Wychowawca informuje rodziców i przeprowadza z uczniem rozmowę w obecności
rodziców. Informuje o konsekwencjach zachowania, które społecznie nie jest akceptowane.
4. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza notatkę.
5. Monitoruje zjawisko.
6. W przypadku nasilania się zjawiska stosuje się kary regulaminowe. Dyrektor powiadamia
Policję lub Sąd dla nieletnich.
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7. W przypadku naruszania godności osobistej, stosowania gróźb lub niszczenia własności,
nauczyciel może wystąpić z oskarżeniem prywatnym.
PROCEDURA 4.6
GROŹBY, SYGNAŁY I ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE
1. Należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, psychologa
szkolnego i Dyrektora szkoły.
2. Pedagog szkolny niezwłocznie wzywa rodziców oraz informuje ich o konieczności
zapewnienia dziecku stałej opieki.
3. Jeżeli rodzic odmawia opieki nad dzieckiem i nie pojawia się w szkole należy powiadomić
Sąd rodzinny (jeżeli uczeń lub jego rodzina ma nadzór kuratorski należy go niezwłocznie
o tym powiadomić).
4. W sytuacji realnego zagrożenia należy wezwać Policję i/lub Pogotowie.
5. Sporządzić notatkę służbową.
6. Objąć ucznia pracą „zespołu wychowawczego”, dokumentować działania, ściśle
współpracować z rodziną ucznia, ewentualnie kuratorem i innymi instytucjami
wspierającymi.
ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnie świadków zajścia.
3. Przekazanie sprawcy pod opiekę dyrektora lub innego nauczyciela.
4. Powiadomienie rodziców sprawcy.
5. Powiadomienie Policji w przypadku:
a) sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, niszczenie lub kradzież mienia,
podejrzenie o molestowanie seksualne itp.)
b) sprawca nie jest uczniem szkoły lub jego tożsamość nie jest nikomu znana.
6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa.

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - OFIARY CZYNU KARALNEGO
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1. Udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza w przypadku, gdy ofiara doznała
obrażeń.
2. Powiadomienie dyrektora szkoły, wychowawcę / koordynatora ds. bezpieczeństwa/.
3. Powiadomienie rodziców ucznia.
4. Wezwanie Policji, gdy istnieje potrzeba zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
5. Sporządzenie notatki z zaistniałej sytuacji.
6. Jeśli ktokolwiek z pracowników szkoły dysponuje informacją o ciąży małoletniej
uczennicy ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę i dyrektora szkoły.
7. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec małoletniej dyrektor powiadamia
prokuraturę lub Policję.

PROCEDURA 5
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY
1. Dyrektor placówki zarządza przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną kontroli
czystości skóry głowy u wszystkich dzieci w grupie lub klasie oraz wszystkich
pracowników szkoły z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna
w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona
z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej.
2. Pielęgniarka – lub w przypadku braku pielęgniarki w placówce wychowawca –
zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności
podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby
informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Może przekazać przygotowane
wcześniej materiały informacyjne. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.
3. Pielęgniarka szkolna informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali
zjawiska w klasie/grupie dzieci ewentualnie w całej szkole.
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4. Dyrektor lub upoważniona osoba wychowawca lub nauczyciel informuje
wszystkich rodziców uczniów o stwierdzeniu wszawicy w szkole.
Zaleca:
٧ podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dla dziecka, ale także
rodziny,
٧ codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,
٧ rozdanie ulotek informacyjnych, jak pozbyć się wszy i postępować w domu,
aby zapobiec dalszemu zarażaniu.
5. W przypadku gdy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak
środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy
z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej
pomocy.
6. Pielęgniarka szkolna po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry
głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka
zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków.
8. Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji, dyrektor szkoły zawiadamia ośrodek
pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji
opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.
W Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim obowiązuje Zgoda na objęcie
dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole – Załącznik nr 1

Załącznik nr 1
do Procedury 5- Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy
……………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/
prawnego opiekuna ucznia)

…………………………………………
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(adres zamieszkania)

Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną
w szkole
Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka
………..………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

opieką zdrowotną, w tym na prowadzenie profilaktycznych przeglądów, przez
pielęgniarkę szkolną w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

..……………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

PROCEDURA 6
POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA
I. PODSTAWA PRAWNA
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)
II. DEFINICJA
Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną
zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły:
- na terenie Szkoły;
- poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, wyjazdy
na zawody, olimpiady).
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III. CELE PROCEDURY
Zapewnienie

profesjonalnych

działań

pracowników

Szkoły

gwarantujących

poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.
IV. ZAKRES
Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia
wypadku ucznia.
V. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Nauczyciele
Dyrektor
Pracownicy niepedagogiczni
VI. OPIS DZIAŁAŃ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU
1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
a)

niezwłocznie

zapewnia

się

poszkodowanemu

opiekę,

w

szczególności

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając
poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu
pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadkach stanowi Załącznik nr 1
do Procedury 1.1),
b) 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,
c) niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły.
d) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi
uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub pracownika administracji lub
obsługi.
2. O każdym wypadku Dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał
uczeń

w

chwili

wypadku,

powiadamia

rodziców/prawnych

opiekunów

poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku
zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o wypadku.
3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie
zaczerwienienia, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
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poszkodowanemu

uczniowi,

nauczyciel

lub

Dyrektor

powiadamiając rodzica

/prawnego opiekuna o zdarzeniu ustala z nim:
a) potrzebę wezwania pogotowia,
b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
c) godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia.
Informację

o

powyższych

ustaleniach

powiadamiający

zamieszcza

również

w dzienniku zajęć.
VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY
1. W razie zaistnienia wypadku Dyrektor szkoły zapewnia natychmiast pomoc
lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.
2. Dyrektor szkoły o każdym wypadku niezwłocznie zawiadamia:
a) rodziców/ prawnych opiekunów poszkodowanego
b) społecznego inspektora pracy
d) organ prowadzący szkołę.
3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora zawiadomień dokonuje upoważniony przez
niego pracownik szkoły.
6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy zwany dalej ,,zespołem”
Dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób
niepowołanych.
7. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może
wykonać Dyrektor, wykonuje upoważniony przez Dyrektora pracownik szkoły.
8. Bada okoliczności i przyczyny wypadku.
9. Powołuje zarządzeniem zespół powypadkowy w składzie:
a) społeczny inspektor pracy
b) pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
٧ Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej
z osób, o której mowa w pkt. 9, Dyrektor powołuje w jej miejsce innego
pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie bhp.
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٧ Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć Społeczny Inspektor Pracy,
w skład zespołu wchodzi Dyrektor, oraz pracownik przeszkolony w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy .
٧ W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego,
kuratora oświaty lub rady rodziców.
٧ Przewodniczącym zespołu jest Społeczny Inspektor Pracy. Jeżeli w pracach
zespołu nie uczestniczy Społeczny Inspektor Pracy, przewodniczącego zespołu
spośród pracowników szkoły wyznacza Dyrektor.
10. Omawia na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny
wypadku.
11. Zatwierdza protokół powypadkowy (wzór protokołu powypadkowego jest
określony w Załączniku nr 2 do Procedury 1.1).
12. Przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom poszkodowanego ucznia jeden
egzemplarz protokołu wraz z załącznikami.
13. Przekazuje kopię protokołu organowi prowadzącemu szkołę.
14. Dyrektor

szkoły prowadzi

rejestr wypadków

wg

wzoru

określonego

w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
VIII. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
1. Postępowanie powypadkowe prowadzi powołany przez Dyrektora szkoły zespół
powypadkowy w składzie:
a) Społeczny Inspektor Pracy
b) pracownik wyznaczony przez Dyrektora
2. W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty.
3. Do zadań zespołu powypadkowego należy:
a) określenie okoliczności i przyczyn wypadku
b) niezwłoczne wszczęcie postępowania powypadkowego
c) sporządzenie szkicu lub fotografii miejsca wypadku
d) przesłuchanie poszkodowanego ucznia ( w obecności rodzica/prawnego opiekuna
lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego)
e) przesłuchanie świadków wypadku oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad
uczniem w chwili wypadku
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٧ jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności
wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania
odczytuje się w obecności ucznia –świadka i jego rodziców/ prawnych opiekunów
f) uzyskanie opinii lekarskiej oraz zapoznanie się z materiałami zebranymi przez
organy prowadzące śledztwo
g) sporządzenie w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności wypadku ucznia.
٧ W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.
Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może
złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
٧ Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby
o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
h) Wzór protokołu powypadkowego jest określony w Załączniku nr 2 do Procedury.

IX. PROTOKÓŁ POWYPADKOWY
1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza
w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół
powypadkowy.
٧ Przekroczenie tego terminu może nastąpić, w przypadku, gdy wystąpią
uzasadnione

przeszkody

lub

trudności

uniemożliwiające

sporządzenie

protokołu w wyznaczonym terminie.
2. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego
ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole.
3. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się
z materiałami postępowania powypadkowego.
4. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole.
4. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się
na ich wniosek (Załącznik nr 3 do Procedury).
5. Protokół powypadkowy podpisują członkowie oraz Dyrektor szkoły.
X. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO
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1. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca po jego sporządzeniu. Jeżeli do
treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez
rodziców/prawnych

opiekunów poszkodowanego, postępowanie powypadkowe

uznaje się za zakończone.
2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:
a) poszkodowanego
b) organu prowadzącego i kuratora oświaty – na ich wniosek
c) szkoły
3. W ciągu 7 dni od doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa
powyżej w ust. 2, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
4. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu lub na piśmie przewodniczącemu
zespołu.
5. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
6. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
٧ niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia
stanu faktycznego
٧ sprzeczności

istotnych

ustaleń

protokołu

z

zebranymi

materiałami

dowodowymi.
7. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:
٧ zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub
przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
٧ powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania
powypadkowego.
8. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz
ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
XI. TECHNIKI I NARZĘDZIA MONITOROWANIA
1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Szkoły – pod
względem bhp).
2. Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).
XII. SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH
Rejestr wypadków
Dokumentacja powypadkowa
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Protokoły pokontrolne dyrektora Szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych
do kontroli.
XIII. EWALUACJA
Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań
w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury.
XIV. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW
Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas
posiedzeń rady pedagogicznej – Dyrektor szkoły.

Załącznik nr 1
do Procedury 1.1 Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY
POSZKODOWANYM W WYPADKACH

1. Pamiętaj, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest
prawnym obowiązkiem każdego obywatela (art. 162 Kodeksu karnego).
2. Zachowaj spokój, zadbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
3. W razie realnego zagrożenia usuń poszkodowanego z rejonu przebywania.
4. Udziel pierwszej pomocy w miarę swoich wiadomości i umiejętności.
5. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją
zawiadamiając pielęgniarkę szkolną lub bezpośrednio placówkę służby zdrowia.
6. Poszkodowanemu zapewnij spokój, odsuń z otoczenia zbędne osoby, zapewnij
poszkodowanemu komfort termiczny.
7. Nie lekceważ nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo
zaopatrzyć.
8. W przypadkach objawów NZK -braku oddechu, braku pracy serca, lub
w przypadku krwotoku, zatrucia, porażenia prądem i innych poważnych urazów –
bezwzględnie wezwij lekarza (pogotowie ratunkowe).
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9. Do chwili przybycia lekarza nie przerywaj rozpoczętych czynności ratunkowych.
10. Poszkodowanego z krwotokiem wolno jedynie przenosić lub przewozić (nie może
poruszać się sam).
11. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci
płynnej ani stałej (tabletki).
12. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej
przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
13. Nie pozostawiaj poszkodowanego bez opieki.

Załącznik nr 2
do Procedury 1.1 Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
PROTOKÓŁ nr ………………..
USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA

1. Zespół powypadkowy w składzie:
– przewodniczący
(imię i nazwisko, stanowisko)

– członek
(imię i nazwisko, stanowisko)

dokonał w dniach ……………….. ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn
wypadku, jakiemu w dniu …………………. o godz. ……….. uległ(a)
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)

…………..………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)

………………………………………………………………………………………………
(adres domowy)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki, lekki) ……………………..……….…
Rodzaj uszkodzenia ciała ………………………………………………….………….…
Miejsce uszkodzenia ciała ……………………………………………………..………...
Udzielona pomoc …………………………………………………………..……………..
Miejsce wypadku ………………………………………………………………………....
Rodzaj zajęć ………………………………………………………………..…………….
Opis wypadku - z podaniem wydarzenia, które spowodowało wypadek i przyczyn
wypadku ……………………………………………………………………………………
9. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym
uczniem w chwili wypadku ………………………………………………..……………
.
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10. Czy osoba sprawująca nadzór nad poszkodowanym uczniem była obecna
w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie – podać
z jakiej przyczyny) ………………………………………………………………………
11. Świadkowie wypadku:
1) ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

2) ………………………………………………………………………………………….……
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

12. Proponowane środki zapobiegawcze …………………………..……………………..
13. Poszkodowanego ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę
(placówkę) sprawującą nad nim opiekę zapoznano z treścią niniejszego protokołu
oraz pouczono w sprawie zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń. Uwagi
załączono do protokołu.
14. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustaleniu
przyczyn i okoliczności wypadku.
– .............................................................................................
15. Data sporządzenia protokołu …………………………………………..
16. Wykaz załączników do protokołu:
Protokół niniejszy zatwierdzam:
(data)

(podpis i pieczątka imienna)

Potwierdzenie odbioru protokołu przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub
osobę (placówkę) sprawującą opiekę nad uczniem.*
....................................

.......................................................

(data)

(imię i nazwisko)

..................................
(podpis)

* Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3
do Procedury 1.1

Krosno Odrzańskie, dn.
……………………….
pieczęć nagłówkowa szkoły

ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA
1. Data wypadku ………………… godzina …………miejsce wypadku ……………….
2. Rodzaj wypadku: śmiertelny, ciężki, zbiorowy, indywidualny - lekki*
3. Skutki wypadku (wg opinii lekarza) .
.…………………………………………………………………………………………………
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4. Imię i nazwisko poszkodowanego ucznia, wychowanka
………………………………………………………………………………………………..
data urodzenia ……………………………
5. Wstępne rozeznanie przyczyn i okoliczności wypadku
…..……………………………………………………………………………………………
Podstawa prawna:
§41 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach [Dz.U.2003.6.69]
pieczęć i podpis dyrektora

Rozdzielnik:
1. Organ prowadzący szkołę
2. a/a
* Niepotrzebne skreślić

PROCEDURA 7
EWAKUACJA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

CEL PROCEDURY:
Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji
uczniów i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA :
Procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialność osób
realizujących

niezbędne

wystąpienia) symptomów

działania

począwszy

wskazujących

na

od

stwierdzenia

(możliwości

konieczność podjęcia czynności

związanych z ewakuacją uczniów i pracowników szkoły.
PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY :
1. POŻAR - gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami.
2. ZAMACH TERRORYSTYCZNY - otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku
wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego.
3. ZAGROŻENIE CHEMICZNE LUB BIOLOGICZNE- jeżeli czas dojścia
skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut.
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4. ZAGROŻENIA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ.
5. ZAGROŻENIE WYBUCHEM GAZU Z POWODU AWARII INSTALACJI
GAZOWEJ.
6. INNE.
SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE :
1. W przypadku wystąpienia wymienionych zagrożeń wymagających ewakuacji
powtarzany jest słowny komunikat o następującej treści: „PALI SIĘ! POŻAR!
EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy – trzy dzwonki w krótkich odstępach
czasu.
2. Komunikat

o

ewakuacji

ogłasza

osoba

podejmująca

decyzję

o przeprowadzeniu ewakuacji lub wyznaczone przez nią osoby. W pierwszej
kolejności jest to Dyrektor Szkoły lub osoba wyznaczona do sprawowania
czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po przybyciu jednostki straży
pożarnej lub policji decyzję taką może także nakazać jej dowódca.
3. Komunikat o ewakuacji jest przekazany do sekretarza szkoły/lub osoby
wyznaczonej przez Dyrektora/, który powiadamia uczniów i pracowników
przebywających na terenie szkoły. Po czym następuje natychmiastowa
ewakuacja z budynku szkolnego.
4. Ewakuację należy przeprowadzić w sposób zorganizowany kierując się
ustaleniami procedury i zaistniała sytuacją.
5. Komunikat o ewakuacji powinien być doprowadzony do wszystkich osób
znajdujących się na terenie szkoły.
Świadek

niebezpiecznego

zdarzenia

(odbiorca

informacji)

zobowiązany jest

natychmiast powiadomić sekretariat szkoły.
PO USŁYSZENIU ALARMU :
1. Osoby mające dostęp do telefonu dzwonią do straży pożarnej, podając
informację co się pali /rodzaj obiektu/, adres i swoje imię i nazwisko.
2. Obsługa i konserwator otwierają drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku
i pomagają wyprowadzić dzieci, kierując się na parking przy budynku EWE.
3. Osoby, pod których opieką przebywają dzieci, mają za zadanie zająć się
tą grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem.
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4. Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie lekcji, nauczyciel nakazuje uczniom
powstać i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą drogą odbywa się
ewakuacja. Uczniowie muszą być poinformowani, gdzie znajduje się miejsce
ewakuacji.
5. Na czoło grupy wyznacza się ucznia, który prowadzi resztę klasy do wyjścia
ewakuacyjnego. Dzieci zostawiają w klasie wszystkie przedmioty/ torby, kurtki
itp./.
6. Nauczyciel zamyka drzwi, ale nie na klucz, który pozostawia w zamku od
strony zewnętrznej. Wychodzi z klasy zabierając ze sobą dziennik.

NA MIEJSCU EWAKUACJI :
1. Na parkingu – miejscu ewakuacji uczniowie ustawiają się w uporządkowanym
szyku wg kolejności klas: I-III SP, IV-VI SP zet, IV-VI SP, I-III G zet, I-III G,
I-III PdP. Najmłodsza klasa ustawia się na miejscu ewakuacji po lewej stronie
parkingu (bliżej schodów - zejście ul. Chrobrego).
2. Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę swojej klasy.
3. W razie nieobecności ucznia, należy o tym fakcie poinformować strażaków.
Nauczyciel musi poznać nazwisko strażaka, którego informował.
4. Po sprawdzeniu listy nauczyciel ocenia stan zdrowia uczniów, zwraca
szczególną uwagę na takie dolegliwości jak: zawroty głowy, wymioty, kaszel,
chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia itp.
5. Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić
im pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Niedopuszczalne jest rozejście się poszkodowanych uczniów do domu bez
wcześniejszego poinformowania o zdarzeniu rodziców.
7. Wskazana jest także notatka w dzienniku szkolnym.
PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA :
SEKRETARIAT SZKOŁY :
1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia :
o Służbę dyżurną PPSP - 32tel.998
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o Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
o Służbę dyżurną Policji - 33tel. 997
o Zintegrowany system ratownictwa – tel. 112
o Pogotowie Gazowe - tel. 992
o Pogotowie Energetyczne – tel. 991
o Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – tel. 994
o Inne służby w zależności od potrzeb.
2. Nadzoruje zabezpieczenie dokumentacji szkoły, ewakuację ważnego mienia,
urządzeń, pieczęci i kasy.

KONSERWATOR :
1. Przekazuje komunikat o ewakuacji przebywającym uczniom i pracownikom na
terenie szkoły.
2. Wyłącza główne zasilanie elektryczne – składa meldunek kierującemu akcją.
3. Podejmuje działania ratowniczo- gaśnicze przy użyciu gaśnic do czasu
przybycia jednostek ratowniczych.
4. Współdziała z kierującym akcją ratowniczą.
DYREKTOR SZKOŁY :
1. Podejmuje decyzję o ewakuacji i nadzoruje jej przebieg.
2. Dba o zapewnienie ochrony dokumentacji szkolnej, zabezpieczenie instalacji
elektrycznej, wodnej oraz o otwarcie wyjść ewakuacyjnych.
3. Wprowadza zakaz wejścia na teren szkoły osób postronnych.
4. Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia.
5. Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.
6. Kieruje akcją ewakuacyjną i ratowniczą do czasu przybycia Państwowej
Straży Pożarnej.
7. Przyjmuje

raporty

od

nauczycieli

o

ilości

ewakuowanych

osób

w następującej kolejności – nauczyciele klas I-III SP, IV-VI SP zet, IV-VI SP,
I-III G zet, I-III G, I-III PdP.
8. Przekazuje przybyłemu na miejsce dowódcy akcji ratowniczo- gaśniczej
następujące informacje :
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٧ czy wszystkie osoby opuściły budynek szkolny,
٧ wyłączeniu

głównego

zasilania

elektrycznego,

(w

przypadku

nie

wyłączenia zasilania przekazuje informacje o usytuowaniu głównego
wyłącznika),
٧ źródle zagrożenia i jego rodzaju.
9. Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze.
10.Po zakończeniu akcji odwołuje alarm.

OSOBA ZASTĘPUJĄCA DYREKTORA:
1. Na nieobecność Dyrektora Szkoły zarządza ewakuację i nadzoruje jej
przebieg.
2. Przeprowadza akcję ewakuacyjną na terenie szkoły.
3. Zabezpiecza dokumentację szkoły.
4. Na miejscu ewakuacji przyjmuje meldunki od wychowawców/ nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły o liczbie ewakuowanych osób.
5. Składa meldunek kierującemu akcją ratowniczą.
WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE :
1. Ogłaszają alarm dla uczniów .
2. Nakazują opuszczenie szkoły.
3. Przeliczają uczniów i kierują do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie ze schematem
dróg ewakuacyjnych.
4. Informują dyżurujących pracowników obsługi o opuszczeniu klas przez uczniów.
5. Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów.
6. Zwracają uwagę na zachowanie uczniów w czasie ewakuacji.
7. Przeciwdziałają wszelkim objawom paniki.
8. Pomagają uczniom, a także osobom poszkodowanym w akcji ewakuacyjnej.
9. Po wyprowadzeniu uczniów na miejsce ewakuacji dokonują ponownego
przeliczenia i składają meldunek prowadzącemu ewakuację.
10. Pozostają z uczniami swoich klas na parkingu – w miejscu ewakuacji oraz
przestrzegają bezwzględnie dyscypliny w swoich grupach.
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11. Biorą udział w innych działaniach związanych z akcją ratowniczą oraz
zabezpieczeniem dokumentów szkolnych.
12. Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji
zabierają

pozostawione

dzienniki

lekcyjne,

przechodzą

w

kierunku

poszczególnych wyjść ewakuacyjnych, gdzie pomagają innym. Jeżeli nauczyciela
nie ma w pokoju nauczycielskim pozostałe dzienniki zabierają pracownicy
obsługi.
13.

Szczególną

troską

otaczają

uczniów,

którzy

ze

względu

na

swoją

niepełnosprawność mają problemy z poruszaniem się.

UCZNIOWIE:
Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu
ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela,
w tym:
1. Ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy.
2. Na polecenie nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem)
w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego.
3. Niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.:
przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np.
w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.
4. Po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w uporządkowanym szyku (klasami)
na parkingu obok EWE - w miejscu ewakuacji.
PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE :
W każdym przypadku wymagającym ewakuacji pracownicy zobowiązani są do
postępowania zgodnego z planem ewakuacyjnym szkoły .
SEKRETARKA : ściśle wykonuje polecenia Dyrektora Szkoły, w tym:
٧ alarmuje wszystkich obecnych w budynku szkoły o natychmiastowej ewakuacji
sygnałem alarmowym oraz słownym
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٧ organizuje akcję ratowniczo-gaśniczą przy pomocy gaśnic
٧ nadzoruje odcięcie prądu do budynku.
OBSŁUGA:
٧ pomaga w ewakuacji, kieruje ruchem przy wyjściu ewakuacyjnym
٧ otwiera drzwi wejściowe
٧ wychodzi z obiektu jako ostatnia idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych,
sprawdza czy w toaletach, klasach, na korytarzach, szatniach i innych
pomieszczeniach nie pozostała jakaś osoba. Składa meldunek Dyrektorowi
o fakcie opuszczenia budynku szkoły przez wszystkich jej uczestników.

NAUCZYCIELE TERAPEUCI:
٧ pomagają przy ewakuacji
٧ nadzorują ewakuację uczniów, którzy w chwili alarmu przebywali pod ich
opieką.
PIELĘGNIARKA SZKOLNA :
٧ odpowiada za ewakuację osób pozostających w gabinecie medycyny szkolnej
٧ zabiera ze sobą podręczny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
٧ w razie potrzeby organizuje punkt medyczny i udziela pomocy osobom
poszkodowanym.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI :
1. Ściśle stosować się do przekazywanych poleceń.
2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.
3. Zakończyć

pracę

sprzętu

komputerowego

oraz

zabezpieczyć

dane

informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.
4. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć / ważne mienie, dokumenty,
pieczęcie, środki finansowe itp.
5. Pozamykać okna.
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6. Wszyscy pracownicy powinni zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji
postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce
ewakuacji.
7. Nie zamykać pomieszczeń na klucz.
8. Nauczyciele informują dyżurujących pracowników obsługi o opuszczeniu klas
przez uczniów.
9. Nauczyciele ponownie sprawdzają obecność na miejscu ewakuacji
i przekazują informację do prowadzącego ewakuację.
10. Na miejscu ewakuacji nauczyciele i uczniowie przebywają do czasu
otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuowania nauki lub jej
zakończenia.
11. Nauczyciele i pracownicy szkoły muszą pamiętać o wpisach do Księgi wyjść
w sytuacjach wyjść służbowych.

EWAKUACJA UCZNIÓW/ PRACOWNIKÓW SZKOŁY
Kolejność opuszczania poszczególnych kondygnacji budynku
ZSS w Krośnie Odrzańskim przez uczniów i pracowników szkoły
L.p.

Kondygnacj

Nr sal Oddział klasowy

1.

a
Piwnica

1

I-III PdP

2
3
5
6
7
8
9
10
11

I-III SP

2.
3.

Parter
Piętro

II-III G zet
IV-VI SP
I-III G

Miejsce zbiórki

Parking obok budynku EWE

I-II G zet
IV- VI SP zet

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS/ NAUCZYCIELI :
1. Znać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego oraz dróg ewakuacyjnych.
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2. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji i przebiegu ewakuacji.
3. Przeprowadzić próbną ewakuację klas w ramach ćwiczeń koordynowanych
przez powołane do tego służby.
4. Brać udział w akcji ewakuacyjnej i ratowniczej zgodnie z zasadami
określonymi w procedurze.

OBOWIĄZKI SEKRETARIATU SZKOŁY :
1. Posiadać wykaz telefonów Dyrekcji Szkoły i wszystkich pracowników.
2. Posiadać wykaz telefonów służb ratowniczych.
3. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają być
zabezpieczone/ ewakuowane/.
4. Posiadać wykaz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie wyjść
ewakuacyjnych, dokumentów i mienia, wyłączników prądu.
5. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęcie itp.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Wyznaczyć

pracowników

regulujących

ruchem,

zabezpieczających

dokumenty, ważne mienie itp.
2. Na terenie szkoły do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostają: pracownik
sekretariatu, konserwator oraz wyznaczone osoby funkcyjne.
3. Istnieją możliwości dokonywania zmian w niniejszej procedurze.

PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 117, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 52 , poz.
452 i z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 957 )
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów ( Dz. U. Nr 80, poz. 563 )
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie
szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej
województw, powiatów i gmin.
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8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UJAWNIENIA
CYBERPRZEMOCY
DEFINICJA
Cyberprzemoc – to zjawisko polegające na wykorzystaniu mediów elektronicznych w
celu nękania, powodujące poczucie zagrożenia oraz naruszające prywatność
ofiary.
FORMY CYBERPRZEMOCY
1. Nękanie z wykorzystaniem mediów społecznych
2. Nagrywanie filmów/robienie zdjęć bez zgody osoby będącej na zdjęciu
umieszczanie ich w Internecie.
3. Włamania na skrzynki e-mail, blogi
4. Groźby wysyłane za pomocą wiadomości SMS
5. Rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących treści
6. Podszywanie się pod inną osobę i rozsyłanie w jej imieniu treści
OPIS DZIAŁAŃ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CYBERPRZEMOCY
I. Zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia
1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel, który nie jest wychowawcą ,
to informację przekazuje wychowawcy klasy, który z kolei informuje o
fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora.
2. Wszystkie

przypadki

cyberprzemocy

powinny

zostać

właściwie

zarejestrowane i udokumentowane. Zostaje zapisana data i czas
otrzymania materiału, treść wiadomości oraz jeśli jest to możliwe, dane
nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, adres
strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.
3. Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy
cyberprzemocy w procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel
informatyki. Wskazane jest sprawdzić, czy ofiara cyberprzemocy potrafi
wskazać sprawcę bądź przynajmniej ma przypuszczenia, kto może być
nim.
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4. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z
dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub
krzywdzących materiałów.
5. W przypadku, gdy zostanie złamane prawo, a tożsamość sprawcy nie
udało się ustalić, należy skontaktować się z policją.
6. Do zdań szkoły należy ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków.

II. DZIAŁANIA WOBEC SPRAWCY CYBERPRZEMOCY:
1.Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem-sprawcą przemocy rozmowę
dotycząca zachowania. Cel rozmowy ma :
a) ustalić okoliczności zajścia
b) sprawca/sprawcy otrzymują jasny, zdecydowany komunikat, że szkoła
nie akceptuje żadnych form przemocy;
c) rozmowa przeprowadzona jest z każdym z osobna , zaczynając od
lidera grupy
d) uczeń-sprawca otrzymuje informację o konsekwencjach
regulaminowych , które zostaną wobec niego zastosowane;
e) sprawca zostaje zobowiązany do zaprzestania swojego działania i
usunięcia z Sieci szkodliwych materiałów;
2 .Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ucznia-sprawcy o zajściu:
a) rodzice zostają powiadomieni o przebiegu zdarzenia i zapoznani z
materiałem dowodowym
b) ustalenie z rodzicami/opiekunami prawnymi współpracy, która umożliwi
oddziaływanie na zachowanie i postawę ucznia;
c) wyraźne poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o obowiązku
szkoły poinformowania Sądu Rodzinnego w przypadku nieskuteczności
zastosowanych środków wobec ucznia-sprawcy;
3. Objęcie sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną:
a)

praca z uczniem, która zmierza w kierunku zrozumienia konsekwencji
swojego zachowania, uświadomienia w jaki sposób należy korzystać z
nowych technologii;

b) zaproponowanie uczniowi za zgodą rodziców/opiekunów prawnych
udziału w programie terapeutycznym w specjalistycznej placówce;
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III .Działania wobec ofiary cyberprzemocy:
1. Udzielenie wsparcia psychicznego:
a)

rozmowy z uczniem;

b) porady uczniowi, jak ma się zachować , aby uniknąć prześladowań;
2. Monitorowanie sytuacji ucznia:
a) dyrektor szkoły sprawdza czy nie są wobec ucznia podejmowane
działania przemocowe, bądź odwetowe ze strony sprawcy;
b) rodzice dziecka będącego ofiarą są informowani na bieżąco przez
pedagoga/psychologa lub wychowawcę jakie kroki zostały podjęte
i jakie ewentualnie zostaną podjęte w celu wyjaśnienia zajścia
oraz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi;

IV. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie-cyberprzemocy:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi/uczniom:
a) niedopuszczenie do konfrontacji świadka/świadków ze
sprawcą/sprawcami
b) pedagog/ psycholog szkolny odbywa rozmowę z uczniem/uczniami
w celu wsparcia psychologicznego;
V. Sporządzenie dokumentacji z zajścia:
.1 Pedagog/psycholog szkolny sporządza notatkę służbową z rozmowy ze
sprawcą/poszkodowanym ich rodzicami, świadkami zdarzenia:
(dokument zawiera datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział,
opis przebiegu wydarzeń);
a) pod notatką z przebiegu zdarzenia złożony jest podpis świadka;
b)

dowody

cyberprzemocy

zostają

załączone

do

dokumentacji

pedagogicznej;
2. Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny o zdarzeniu w sytuacji, gdy:
a) rodzice ucznia-sprawcy odmawiają współpracy, a uczeń nie
zaniechał postępowania;
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b) szkoła otrzymuje informacje o innych przejawach demoralizacji
dziecka;
c) szkoła

wykorzystała

wszystkie

dostępne

jej

środki

wychowawcze wobec ucznia i ich zastosowanie nie przynosi
pożądanych rezultatów;
d) cyberprzemoc ma charakter –gróźb karalnych, propozycji
seksualnych, publikacji nielegalnych treści;
PODSTAWA PRAWNA:
Art.4 Ustawy o systemie oświaty oraz art.6 Karty Nauczyciela
Art.75 Karty Nauczyciela

OBIEG INFORMACJI
1. O każdym zdarzeniu, kiedy czyjekolwiek bezpieczeństwo w szkole zostało naruszone musi
być powiadomiony dyrektor szkoły i koordynator ds. bezpieczeństwa.
2. O naruszeniu bezpieczeństwa ucznia winien być powiadomiony jego wychowawca.
3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z procedurami i zasadami
postępowania oraz do ich przestrzegania.
4. Zdarzenia, kiedy:
- bezpieczeństwo osób zostało naruszone,
- dokonano zniszczenia lub kradzieży mienia,
- dokonano czynu karalnego
należy odnotować, sporządzić notatkę służbową .
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