
Zespół Szkół w Krzymowie 

Szkoła Podstawowa  

im. Mikołaja Kopernika 

Gimnazjum  

im. Papieża Jana Pawła II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interwencja kryzysowa – wskazówki 

dla nauczyciela, rodzica/ prawnego opiekuna/ 

 

 

Opracowały: 
Agata Mrowicka  …………………… 

Kinga Zielińska-Szczepamiak   …………….……… 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 
 

 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ……………………….. 



2 

 

I Zadania dla nauczyciela 

Nauczyciel wspierając ucznia oraz respektując prawo szkolne powinien charakteryzować się istotnymi 

cechami. Ich charakterystyka zawarta jest w poniższej tabeli. 

 

Cechy 

nauczyciela 
Charakterystyka Znaczenie dla rozwoju młodego człowieka 

Wrażliwość, 

empatia i uwaga 

Umiejętność dostrzegania i rozumienia 

rozterek i stanów emocjonalnych nastolatka 

oraz zauważania i trafnego interpretowania 

rożnych przejawów jego poszukiwania 

własnej tożsamości. 

 

Poszukiwanie własnej tożsamości  

w atmosferze zrozumienia, nabywanie 

umiejętności nawiązywania relacji 

interpersonalnych opartych na empatii.  

Gotowość  

do wspierania 

Gotowość pomocy w uświadamianiu sobie 

przez ucznia, jakie są. jego cele i jakich 

sposobów używa do ich realizacji, 

towarzyszenie mu  

(nie wyręczanie) w podejmowaniu zadań  

i ponoszeniu konsekwencji własnych 

wyborów. 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

oraz świadomości korzyści i negatywnych 

konsekwencji. 

Czytelność 

Jego sposób postępowania jest zrozumiały 

dla młodego człowieka, potrafi go 

uzasadnić, kieruje się stałymi, 

przejrzystymi zasadami.  

 

Znajomość reguł i zasad poruszania się w 

relacjach międzyludzkich, kształtowanie 

własnego systemu wartości.  

Czujność 

Specyficzny stan gotowości do 

wyłapywania sygnałów zapowiadających 

problem.  

Poczucie bezpieczeństwa i świadomość braku 

osamotnienia (przeciwieństwo to alienacja, 

izolacja i wycofanie). 

Otwartość 

w dialogu 

Uważne słuchanie, umiejętność 

przyjmowania argumentów ucznia 

i przedstawiania mu swoich racji. 

Nabywanie umiejętności w zakresie 

konstruktywnego dialogu z innymi ludźmi 

oraz prowadzenia negocjacji. 

 

Adekwatność 

Dostosowywanie wymagań stawianych 

uczniowi do jego aktualnych kompetencji  

i możliwości.  

Szansa na kształtowanie własnej tożsamości w 

sposób umożliwiający optymalne 

wykorzystanie potencjału oraz integrowanie 

dotychczasowych doświadczeń.  

 

Stanowczość  

i konsekwencja 

Stawianie wyraźnych granic, stosowanie 

jasnych reguł i ich egzekwowanie, w tym 

także zakazów wynikających z przepisów 

prawnych (np. picie alkoholu, używanie 

narkotyków itp.). 

Umiejętność respektowania reguł, opóźnienie 

inicjacji alkoholowej lub seksualnej, 

zmniejszenie ryzyka problemów zdrowotnych. 

Zaangażowanie 

Przedstawienie uczniowi szerokiej oferty 

dotyczącej autorytetów, wartości i kultury 

masowej, z której mógłby wybierać  

w sposób konstruktywny dla siebie.  

Szansa na poznanie i porównanie rożnych 

możliwości w zakresie określania swojej 

tożsamości większe prawdopodobieństwo 

trafnego, optymalnego wyboru ścieżki 

życiowej. 

 

 



3 

 

II Strategie działań wychowawczych/procedury postępowania w sytuacjach trudnych 

1. Bezpieczeństwo, ochrona przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją, innymi przejawami 

patologii społecznej 
 

W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia 

obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły z rodzicami 

ucznia. 

Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego 

obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem. 
 

W celu rozwiązywania zaistniałego problemu przedstawiciel szkoły: 

 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami 

 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem 

 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, 

zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) możliwość uzyskania pomocy 

specjalistycznej 

 uczeń w obecności rodziców może podpisać kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w kontrakcie reguł zachowania 

 nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel szkoły 

 rodzicom/ opiekunom uczniów, którym potrzebna jest pomoc specjalistyczna, wskazuje się 

odpowiednie instytucje, ośrodki wsparcia i pomocy 

 w trudnych sytuacjach wychowawczych szkoła może prosić o wsparcie przedstawicieli sądu 

rodzinnego, policji w celu przeprowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniami sprawiającymi 

poważne problemy, o przeprowadzeniu takich rozmów informowany zostaje rodzic/ prawny opiekun 

 brak współpracy ze strony rodziców, używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia powodują 

konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem (zastosowanie określonych w statucie 

szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego). 
 

2. Opieka medyczna 

W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną 

(np. opieka pielęgniarki, wzywane jest pogotowie) 
 

3. Działania policji, straży pożarnej 

Policja, straż pożarna może być jest wzywana w przypadku: 

 gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście 

 znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych 

 gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne 

 kradzieży lub innych poważniejszych wykroczeń 

 zagrożenia ładunkami wybuchowymi i substancjami toksycznymi 
 

4. Działania wychowawcze i profilaktyczne 

 w klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole zasad, są 

prowadzone dodatkowe zajęcia wychowawcze i profilaktyczne 

 działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez wychowawców bądź specjalnie 

przeszkolonych pracowników szkoły, przedstawicieli sądu rodzinnego, policji, poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, opieki zdrowotnej i innych instytucji wspierających szkołę. 
 

5. Zadania pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży 
Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w Zespole Szkół w Krzymowie zobowiązani są 

planować i prowadzić działania informacyjne oraz zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, a także 

kształtować prawidłowe postawy i osobowości wychowanków przez:  

(w kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów włącza się również pracowników obsługi)  

 rozwijanie umiejętności psychospołecznych  

 budowanie poczucia własnej wartości  

 rozwój zainteresowań  

 promocję zdrowia  

 edukację ogólnospołeczną (normy i zasady życia w społeczeństwie)  
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 poszerzania wiedzy na temat profilaktyki uzależnień  

 rozpoznawania zagrożeń związanych z uzależnieniami, demoralizacją, zachowaniami 

ryzykownymi oraz bezpieczeństwem wychowanków  

 podejmowania interwencji przez wszystkich pracowników szkoły zgodnie z ustalonymi 

procedurami w sytuacjach zażywania/posiadania przez uczniów środków psychoaktywnych, 

palenia papierosów na terenie szkoły i poza nią  

 zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę, 

uczęszczania do świetlicy socjoterapeutycznej 

 zachęcanie rodziców do utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą (wychowawcą, 

pedagogiem). Angażowanie rodziców do współpracy z nauczycielami w zakresie organizowania 

imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek itp. 
 

6. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, 

prozdrowotnych oraz interwencyjnych 
W ramach współpracy z rodzicami w szkole organizowane są:  

 klasowe zebrania, wywiadówki, comiesięczne dyżury nauczycieli dla rodziców 

 konsultacje indywidualne z nauczycielem, wychowawcą 

 edukacja rodziców  

 spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami prowadzone przez pedagoga  

 bieżąca współpraca – kontakt telefoniczny, korespondencja  

 wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo, pomoc w podejmowaniu działań  

 mających na celu zapobieganie zagrożeniom  
 

7. Edukacja rówieśnicza 

W Zespole Szkół w Krzymowie edukacja rówieśnicza realizowana jest w świetlicy szkolnej, lokalnej 

Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego m.in. poprzez:  

 organizowanie akcji charytatywnych  

 organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych 

 przygotowywanie gazetek ściennych  

 pomoc koleżeńską  

 udział w konkursach  

 propagowanie zdrowego stylu życia  
 

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół  

w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży 
 Komenda Miejska Policji w Koninie, Referat do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii 

 Sąd Rejonowy w Koninie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej – 

Kuratorzy Rodzinni  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie, Filia w Koninie  

 Gminna Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie, Kościelcu i we Władysławowie 

 Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie 

 Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Krzymowie i we Władysławowie 

 Straż Gminna w Krzymowie  

 Świetlica Socjoterapeutyczna w Krzymowie 
 

9. Monitorowanie problemów 

 zwracanie uwagi na każde zakłócenie porządku w szkole, niebagatelizowanie spraw drobnych 

 umiejętność dostrzegania problemów, prawidłowa ich ocena, określanie poziomu zagrożenia z nich 

wynikającego, dochodzenie do istoty sprawy 

 zbieraniem wiedzy o zagrożeniach, monitorowanie miejsc i sytuacji sprzyjających zagrożeniom 

 sporządzanie notatek, protokołów ze zdarzeń 
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Brak reakcji nauczyciela na nieprawidłowe zachowanie uczniów (nawet te drobne) przeradza się  

w poczucie bezkarności.  
 

Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością  

i demoralizacją określają odrębne procedury szkolne. 

III Źródła zagrożeń dziecka 

 

 

Zmniejszenie obszaru społecznej kontroli nad młodym pokoleniem. 

Zmniejszenie poczucia odpowiedzialności za dzieci i młodzież, pozostawienie jej samej sobie. 

 

 

Wszystkie działania szkoły związane z funkcjonowaniem w sytuacjach kryzysowych związane są z próbą 

odpowiedzi na pytanie – jak reagować by być skutecznym, by pomóc dziecku i jego rodzicom, by szkoła 

realizowała swoje zadania związane z wychowaniem młodego pokolenia w sposób właściwy. 

Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu 

uczniów. Właściwa reakcja dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela, pracowników 

niepedagogicznych, adekwatna do poziomu zagrożenia, poszukiwanie pomocy w instytucjach mogących 

wspomóc szkołę daje gwarancję, że działania te zapewnią bezpieczeństwo naszym wychowankom. 

 

 

Wskazówki dla rodziców/opiekunów , wychowawców i nauczycieli 

 

 

 Przekazywanie dzieciom reguł postępowania i wyznaczanie granic dla ich zachowań.  

Wyznaczanie dzieciom i młodzieży określonych wiekiem rozwojowym granic i reguł postępowania, 

jest niezbędne dla zachowania ich poczucia bezpieczeństwa. 

Są one również, z zachowaniem powyższych reguł, niezbędnym elementem prawidłowej socjalizacji 

młodego pokolenia.  
 

 Rodzice, wychowawcy wyznaczając dzieciom terytorium, w którym mogą one się poruszać, 

pozwalają im na zbudowanie własnych wewnętrznych granic. 

System granic pozwala dziecku określić kim jest. 
 

 Brak granic, reguł, brak dyscypliny i duża tolerancja wobec nieprawidłowych działań dziecka 

przyczyniają się do jego zachowań problemowych, dzieci i młodzież reaguje podobnie w przypadku 

zbytniego rygoryzm i zbyt ciasnych granic wychowawczych.  
 

 Osoby pozbawione granic są nieświadome ich istnienia, toteż często pozwalają się wykorzystywać 

innym, manipulować stając się ofiarą lub przekraczają je stając się agresorem. 
 

 Dziecko pozbawione granic nie jest zabezpieczone przed nadużyciami ze strony innych, ale także nie 

liczy się z innymi ludźmi, narażając się na odrzucenie.  

Jego zachowanie określa się wtedy jako bezmyślne, nietaktowne lub agresywne.  

Dzieci dorastają w świecie stworzonym przez ludzi dorosłych i szybko uczą się obowiązujących  

w nim reguł.  
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Źródła zagrożeń ucznia 

I. Współczesne zjawiska zagrożeń 

-trudności ze znalezieniem własnej formuły życia w okresie niepewności i fundamentalnych zmian 

-w ostatnich latach przestał istnieć świat stałych obyczajów, wzorców zachowań i wartości, konsekwencją 

jest brak oparcia w rodzicach, autorytetach oraz duże poczucie bezsilności i niekompetencji dorosłych, 

nieobecność dorosłych w doświadczeniach i przeżyciach dzieci i ludzi młodych oraz przyjmowanie przez 

młodzież dorosłego modelu życia 

-powszechność oraz oswojenie młodzieży z doświadczeniami związanymi z kontaktami ze środkami 

psychoaktywnymi 

-brak pozytywnych wzorców i ideałów, agresywna presja kultury używek i ich użycia, wszechobecna 

reklama zachęcająca do tego by wypić, zapalić 

II. Zjawiska ze sfery psychospołecznej: 

- samotność młodzieży, niski poziom więzi, 

- problemy indywidualne związane z okresem dojrzewania, typ osobowości, 

- brak partnerskiego stosunku dorosłych do ludzi młodych, 

- zagubienie ludzi młodych w okresie intensywnych przemian społeczno – gospodarczych , 

- deficyt umiejętności wychowawczych rodziców, 

- zerwanie kodu komunikacyjnego dorosłych i młodzieży, 

- niska wartość własnej aktywności młodzieży, 

- zanik kontaktów i więzi rodzinnych. 

 

III. Zjawiska sfery społeczno – ekonomicznej, rynkowej: 

- wzrost dostępności alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

- zubożenie społeczeństwa, powiększanie się środowisk biedy, 

- procesy marginalizacji społecznej, 

- wzrost ekspansywności rynkowej  producentów i handlowców, 

- bezrobocie, w tym również bezrobocie wśród młodzieży, 

- problemy materialne związane z założeniem własnej rodziny, 

- trudności finansowe instytucji wychowawczych.  

 

IV. Zjawiska ze sfery obyczajowości i kultury: 

- przyzwalanie na picie przez dorosłych, 

- presja dotycząca osiągania sukcesu, 

- wpływ lansowanych w mediach i przez dorosłych wzorców konsumpcji, 

- brak wyrazistych wzorców życia, 

- zanik tradycyjnych modeli norm i wartości, 

- brak  alternatywnych wobec picia i zażywania narkotyków, dostępnych form spędzania wolnego 

czasu, 

- uzależniająca kultura zdominowana przez filozofie i promocję konsumpcji, 

- reklama alkoholu w mediach,  

- panujący coraz powszechniej model kultury doraźnej przyjemności,  

- naiwne koncepcje wolności. 

 

V. Zjawiska ze sfery organizacyjno – prawnej: 

- nieprzestrzeganie prawa, bezradność instytucji chroniących ład społeczny. 
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IV Rodzaje przemocy stosowane wobec dzieci  

Występowanie każdego z tych sygnałów w żadnym razie nie jest dowodem, że dziecko jest ofiarą 

przemocy. Kiedy jednak się one powtarzają lub współwystępują, może to oznaczać, że już czas bliżej 

przyjrzeć się sytuacji i rozważyć ewentualność występowania przemocy wobec dziecka. Przemoc wobec 

dziecka ma długotrwałe konsekwencje, często na całą resztę życia.  

W porównaniu z dziećmi, które nie doznały przemocy, te pokrzywdzone z większym 

prawdopodobieństwem mogą: 

 

 

Stać się ofiarami przemocy. 

Stać się sprawcami przemocy. 

Uwikłać się w przyszłości w przestępczość kryminalną z udziałem przemocy. 

 

 

 

 

Dziecko może być ofiarą 

Dziecko poddawane przemocy fizycznej może: 

 

- mieć siniaki niewiadomego pochodzenia, oparzenia, sińce pod oczami czy inne obrażenia.  

Jeśli dziecko podaje wyjaśnienia, brzmią one wiarygodnie albo za każdym razem są inne; 

- unikać kontaktów społecznych albo wydawać się wycofane; 

- zachowywać się agresywnie: bić się z innymi dziećmi, niszczyć albo wyrzucać rzeczy; 

- wyglądać na zaspane albo przemęczone, mówić o kłopotach ze snem bądź nocnych koszmarach; 

wyglądać na przestraszone w obecności rodziców, innych dorosłych; 

- wyglądać na przygnębione lub smutne, często płakać; 

- często kłamać, kraść 

- zachowywać się w taki sposób, z jakiego już wyrosło – na przykład ssać kciuk albo kiwać się. 

 

Starsze dziecko lub nastolatek może demonstrować inne zachowania, będące sygnałami przemocy fizycznej:  

-  nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne, próby samobójcze; 

- zaburzenia jedzenia; 

- inne zachowania o wysokim stopniu ryzyka (jazda z dużą szybkością, sporty ekstremalne). 

 

 

Dziecko, wykorzystywane seksualnie może: 

- bać się określonej osoby albo określonych miejsc; 

- reagować w sposób niezwykły lub nieoczekiwany na pytanie, czy było przez kogoś dotykane; 

- okazywać nieuzasadniony lęk przed badaniami lekarskimi; 

- rysować obrazki, które przedstawiają akty seksualne lub wydają się nadmiernie skoncentrowane  

na tych częściach ciała, które mogą uczestniczyć w aktywności seksualnej  

(genitalia, piersi, usta, odbyt); 

- wyglądać na niezwykle zajęte albo nadmiernie skoncentrowane na genitaliach oraz seksualnych 

czynnościach i słowach; 

- uciekać; 

- moczyć się lub zanieczyszczać pościel (jeżeli dziecko przedtem tego nie robiło).  
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Dziecko, które jest ofiarą przemocy emocjonalnej może: 

- mieć trudności z zaprzyjaźnianiem się, unikać robienia różnych rzeczy wspólnie z innymi dziećmi; 

- wyglądać na bardzo przestraszone lub przygnębione; 

- ciągle się czegoś domagać albo być bardzo posłuszne; 

- zachowywać się jak osoba dorosła, na przykład matkować innym dzieciom; 

- zachowywać się, jakby było młodsze niż jest, na przykład ssać kciuk, kiwać się, uderzać głową o 

ścianę; 

- moczyć się lub zanieczyszczać pościel; 

- wykazywać opóźnienia w rozwoju fizycznym bądź emocjonalnym; 

- dokonywać prób samobójczych. 

 

 

Dziecko, które jest zaniedbywane –sygnały: 

 

- dolegliwości, dziecko pozbawione opieki dentystycznej; 

- spadek wagi albo nieadekwatne przybieranie na wadze; 

- brak nadzoru osób dorosłych; 

- częste nieobecności w szkole; 

- sytuacje gdy dziecko potrzebuje okularów, ale ich nie ma; 

- sytuacje, gdy jest okropnie brudne i nieuczesane; 

- używanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


