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I. Procedury postępowania w sytuacjach 
trudnych 

I. Numery alarmowe do służb interwencyjnych, inspekcji 

 
Numer  

alarmowy 

Służba ustawowo powołana do niesienia pomocy 

112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

jako ogólnoeuropejski numer alarmowy 

(63)241 37 76 Straż Gminna w Krzymowie 

 

987 Numer informacyjno – koordynacyjny  

na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego 

988 Telefon Zaufania 

 

991 Pogotowie Energetyczne 

 

992 Pogotowie Gazowe 

 

993 Pogotowie Ciepłownicze 

 

994 Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji 

 

995 Komendant Główny Policji – system Child Alert 

 

996 Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 

997 Policja 

 

998 Państwowa Staż Pożarna 

 

999 Pogotowie Ratunkowe  

 

(63)243 90 52 

509 698 188-tel. alarmowy, 

poza godz. pracy  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie  
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II. Instytucje i osoby, do których można zgłosić się o wsparcie  

w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i wychowawczej 
 

Dyrekcja szkoły, 

pedagog,  

wychowawcy klas, 

nauczyciele nauczanego przedmiotu 

Szkoła Podstawowa  

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Główna 1 

62-513 Krzymów 

(63) 241 35 75  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Ślesinie, 

Filia w Koninie 

ul. Poznańska 74 

62-510 Konin 

(63) 243 03 78 

Sąd Rejonowy w Koninie  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  

Kierownik: Katarzyna Straszewska 

ul. Chopina, 62-510   (63) 24047 75 

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego  

i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 

 

ul. Kościelna 46,  

62-561 Ślesin 

(63) 270 44 30 

Tel. interwencyjny:  

512 493 486  

(7.00-22.00) 

Komenda Miejska Policji  

w Koninie  

ul. Przemysłowa 2 

62-510 Konin 

(63)  247 20 17 

Komisariat Policji w Starym Mieście  

Komendant: Leszek Juszczak 

Dzielnicowy: Józef Sikorski 

786 936 161 

ul. Topolowa 1 

62-571 Stare Miasto 

(63) 247 26 00 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krzymowie  

 

ul. Kościelna 2 

62-513 Krzymów 

(63) 241 30 31 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Kierownik: Anna Bujak, ul. Rynek 43  

62-700 Władysławów 

Władysławów (63) 279 50 03 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii 

 

ul. Kościelna 2 

62-513 Krzymów 

(63) 241 37 63 

Centrum Medyczne  

Multimed  

ul. Wojska Polskiego 33 

62-500 Konin 

(63) 243 67 67 

(63) 244 43 95 

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 

Praw Dziecka 

 

800 12 12 12 

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  

Niebieska Linia  

 

całodobowy: 800 12 00 02 

 

Telefon zaufania  

dla dzieci i młodzieży 

 

 

dostępny w dniach: poniedziałek – niedziela 

12.00 – 2.00, nr telefonu 116 111 
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III. Wybrane akty prawne stosowane w procedurach dotyczących 

postępowania wobec małoletnich i nieletnich 
1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r.  

(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)  

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982 r.  

(tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).  

3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r.  

Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. 

z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826).  

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 1997 r., poz. 602; z 2001 r. Nr 129, poz. 1444). 

5. Ustawa z dnia 5 kwietnia 1999 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z póź. zm.). 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004r.).  

7. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. 

w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.  

w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

12. Kodeks Karny (k.k.). 

13. Kodeks Postępowania Karnego (k.p.k.). 

14. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (k.r.o.). 

15. Kodeks Postępowania Cywilnego (k.p.c.). 

16. Kodeks Wykroczeń (k.w.). 
 

IV. Terminologia 
Demoralizacja - oznacza stan bądź proces charakteryzujący negatywne postawy i zachowania 

osoby nieletniej w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad 

postępowania. Jest ona wynikiem, a jednocześnie przejawem nieprzystosowania społecznego.  

Nieletni – pojęcie podstawowe do Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich, to osoba: 

− która nie ukończyła lat 18, jeśli wobec niej podejmuje się środki w zakresie zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji,  

− która po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem lat 17 dokonała czynu karalnego,  

− wobec których orzeczone zostały środki wychowawcze lub poprawcze.  

Czyn karalny - czyn zabroniony przez Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich jako 

przestępstwo (zbrodnia lub występek) lub wykroczenie (działanie: postępek, uczynek,  

albo zaniechanie działania).  

Nieletni przed 13 rokiem życia nie popełnia w rozumieniu Ustawy czynu karalnego.   
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V. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, 

w tym szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi  

i substancjami psychotropowymi,  

uwzględnienie zadań osób podejmujących interwencję 
 

A. Algorytm postępowania dyrektora i pedagoga szkolnego 
 

1. Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu, zapewnić dyskrecję 

przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków  

(o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym). 

2. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę ewentualnej zwłoki 

w podaniu tej informacji. 

3. Zapewnić w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską uczestnikom zdarzenia. 

4. Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji, w tym: 

− Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością 

świadków uwiarygodnić informację, 

− Sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce  

w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników. 

5. Powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka biorącego udział w zdarzeniu, 

zrelacjonować im zdarzenie i uzgodnić z nimi, czy będą chcieli zgłosić sprawę Policji/ 

uzgodnić dalsze działania. 

6. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez rodziców należy 

ich poinformować, jakie środki podejmuje szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia. 

 

Środki, jakie należy przedsięwziąć to między innymi: 

▪ w ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy zdarzenia środki 

przewidziane Statutem Szkoły, 

▪ w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy i łamał normy 

społecznego zachowania, a zdarzenie którego się dopuścił nosi cechy postępującej 

demoralizacji, szkoła powinna wystąpić do Sądu Rodzinnego lub Policji. 
 
 

B. Używanie substancji szkodliwych dla zdrowia 
 

1. W przypadku zauważenia, że uczeń  przyjmuje leki: 
 

a) Nauczyciel pyta ucznia i sprawdza, co to za lek. W przypadku nieznajomości 

leku zapisuje jego nazwę i podaje ją wychowawcy/pedagogowi lub 

dyrektorowi. 

b) Wychowawca w przypadku wątpliwości ma obowiązek skontaktować 

 się z rodzicami ucznia, czy lek jest przyjmowany za ich wiedzą i zgodnie  

z zaleceniami lekarza, w uzasadnionych przypadkach powinien zatrzymać lek  

do czasu kontaktu z rodzicami. 
 

2. Nauczyciel, który znajdzie leki lub inne substancje niebezpieczne, ma obowiązek 

zabezpieczyć je i zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. 

3. Pracownik szkoły, który był świadkiem lub dowiedział się o używaniu przez ucznia 

tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych lub narkotyków powiadamia 

niezwłocznie wychowawcę klasy/pedagoga, dyrektora. 

4. Wychowawca/pedagog lub dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem i wzywa 

rodzica. 



7 

 

5. Uczeń i rodzic są powiadamiani o konsekwencjach takiego zachowania  

(zgodnie ze Statutem). 

6. W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły narkotyków lub innych środków 

psychomodyfikujących dyrektor zawiadamia policję. 

7. Za używanie substancji psychoaktywnych uczeń otrzymuje co najmniej naganę 

dyrektora szkoły. 

8. Jeżeli sytuacje używania szkodliwych substancji powtórzą się, dyrektor: 
 

a) zgłasza problem zagrożenia demoralizacją do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 
 

9. W razie potrzeby pedagog udostępnia rodzicom adresy placówek terapeutycznych. 
 

 

 

 

C. Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń  
na terenie szkoły jest w stanie odurzenia 

 

1. Pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę 

klasy/pedagoga/dyrektora. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia  

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie lub zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udziela pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje  

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

5. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole,  

czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych 

osób.  

7. W sytuacji wezwania policji - w porozumieniu z policjantem – specjalistą  

ds. nieletnich ustalić sposób załatwienia sprawy. 

8. W miarę możliwości ustalić źródło pochodzenia alkoholu, środka odurzającego. 

9. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 

10. 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 lub sądu rodzinnego. 

11. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia,  który nie ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym akcie 

powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

12. Uczeń, który w szkole przebywał w stanie odurzenia otrzymuje co najmniej naganę 

dyrektora szkoły. 

13. W razie potrzeby pedagog szkolny udostępnia rodzicom adresy placówek 

terapeutycznych. 

14. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą środków 

odurzających należy niezwłocznie powiadomić o tym policję, bez nagłaśniania tego  

w środowisku szkolnym. 
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Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. 

w Polsce karane jest: 

− posiadanie każdej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej, 

− wprowadzanie do obrotu, 

− wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

UWAGA! 

W przypadku stwierdzenia, że pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa jest uczeń szkoły 

przebywający na jej terenie, a sprawcą zdarzenia jest osoba dorosła, należy bezwzględnie  

i niezwłocznie powiadomić policję oraz opiekunów prawnych. 
 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

art. 14, art. 40. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

 

D. Podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję 
mogącą być substancją psychoaktywną 

 

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 i wzywa  

ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. 

5. Wszystkie zdarzenia nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną 

notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami (w porozumieniu z dyrektorem). 

6. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły lub dyrektor rozpoczyna procedurę 

zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego. 
 

E. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk. 
 

W przypadku znalezienia substancji przypominającej narkotyk pracownik powinien: 

1. Zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 

próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
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F. Algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia, że uczeń popełnił 
czyn karalny  
lub przestępstwo – sprawca czynu karalnego lub przestępstwa 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, a w przypadku 

kradzieży podejmuje próbę odzyskania utraconego mienia. 

3. Przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły)  

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadamia rodziców ucznia – sprawcy. 

5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję, w przypadku gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała i inne) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest znana.  

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące  

z przestępstwa i przekazuje je policji, sporządza notatkę ze zdarzenia 

(np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża, uciekając porzuca go ….). 

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył  

17 lat należy zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, Prokuraturę lub Policję. 

 

G. Algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia, że uczeń stał się 
ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa 

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie 

poprzez wezwanie pielęgniarki, wezwanie pogotowia, w przypadku, gdy ofiara 

doznała obrażeń. 

2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

3. Powiadamia rodziców ucznia. 

4. Niezwłocznie wzywa policję w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 
 

H. Algorytm postępowania w sytuacji znalezienia na terenie szkoły 
substancji lub przedmiotów, które ocenia się jako niebezpieczne  
(np. broń, materiały wybuchowe, nieznane substancje) 
 
Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, 

kastety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub 

plastikowe, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, 

alkohol, nikotynę, leki psychotropowe,  

tzw. „dopalacze” i inne przedmioty, których użycie może zagrozić zdrowiu i życiu 

dziecka. 

 

W pierwszej kolejności: 

Zapewniamy bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły. 

Niezwłocznie powiadamiamy dyrektora szkoły. 

Uniemożliwiamy dostęp do tych rzeczy osobom postronnym. 
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1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia 

niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego 

przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując 

środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza 

pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów). 
 

Nauczyciel/ pracownik szkoły oceniając sytuację/ zagrożenie podejmuje wszystkie 

czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i sobie – wezwana 

zostaje policja oraz rodzice.  
 

2. Jeśli uda się odebrać niebezpieczny przedmiot pedagog/wychowawca/dyrektor 

przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego 

przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie 

ukarania. 

3. Pedagog/wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, 

wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  

oraz sporządza notatkę do dokumentacji pedagoga szkoły. 
 

4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać niebezpiecznego przedmiotu, substancji 

osoby interweniujące zawiadamiają dyrektora, zostają wezwani rodzice,  

w uzasadnionych przypadkach zostaje wezwana policja. 
 

5. W sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja 

lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog  

lub interweniujący nauczyciel natychmiast wzywa policję (tel. 997 lub 112).  

 

 

I. Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej przez ucznia 
 

1. Nauczyciel, pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy  

ma obowiązek zareagować  w celu zabezpieczenia przed dalszą agresją – przerwanie 

zachowania agresywnego, przemocowego. 

2. Nauczyciel, pracownik szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem i powiadamia 

rodziców. 

4. Wychowawca, jeżeli sytuacja tego wymaga, zgłasza ten fakt pedagogowi,  

a ten dyrektorowi szkoły. 

5. W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji lub gdy, akty te powtarzają  

się nauczyciel/ wychowawca/pedagog sporządza notatkę opisującą sytuację. 

6. Wychowawca/pedagog natychmiast powiadamia rodziców sprawcy  

i poszkodowanego pisemnie lub telefonicznie i odnotowuje ten fakt w dzienniku 

/notatka ze zdarzenia/dziennik pedagoga. 

7. Uczeń stosujący przemoc otrzymuje naganę wychowawcy, a w poważniejszych 

przypadkach lub powtarzających się aktach przemocy – naganę dyrektora lub inną 

karę przewidzianą w Statucie. 

8. W szczególnych przypadkach powtarzających się aktów agresji lub w przypadkach 

szczególnie drastycznych, dyrektor szkoły zgłasza te fakty Policji lub do Sądu 

Rodzinnego. 

9. W przypadku powtarzania się przemocy ze strony ucznia, rodzice są zobowiązani  

do zdiagnozowania przyczyn zaburzeń zachowania i objęcia dziecka specjalistyczną 

opieką terapeutyczną. 
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10. Jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców, a uczeń nadal stosuje przemoc, 

wychowawca informuje dyrektora, który zgłasza ten fakt na policji lub powiadamia 

Sąd Rodzinny. 
 

 

W przypadku celowego zniszczenie mienia przez ucznia stosującego przemoc 

fizyczną rodzice są zobowiązani naprawić szkody wyrządzone przez ich 

dziecko. 
 

 

11. Jeśli podczas agresji fizycznej dojdzie do zagrożenia życia, pracownicy szkoły 

natychmiast powinni wezwać karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody 

rodziców/ prawnych opiekunów.  W chwili przyjazdu ambulansu opiekę nad uczniem 

sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. Jeśli sytuacja wymaga operacji, 

decyzję mogą podjąć tylko rodzice bądź prawni opiekunowie poszkodowanego. 

12. Dokumentuje się zaistniałą sytuację. 

13. Zaleca się objąć szczególną opieką oraz pomocą terapeutyczną ofiarę przemocy. 
 

J. Postępowanie w przypadku niewłaściwego realizowania 
obowiązku szkolnego 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia regularnego 

uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne. 

2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych, bieżącą kontrolę 

spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki 

frekwencji tygodniowej i miesięcznej. 

3. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają jedynie: choroba, pobyt w szpitalu, 

wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe. 

4. O przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice/prawni 

opiekunowie powinni poinformować  wychowawcę osobiście lub w dzienniku 

elektronicznym lub pisemnie, mogą również przekazać informacje do sekretariatu 

szkoły. 

5. Po powrocie ucznia do szkoły rodzic/ prawny opiekun usprawiedliwia nieobecność 

dziecka lub uczeń dostarcza w ciągu 14 dni wychowawcy usprawiedliwienie  

od rodzica, zwolnienie lekarskie. 

6. W przypadku nieobecności ucznia trwającej 7 dni i braku jej zgłoszenia przez 

rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca jest zobowiązany do podjęcia działań  

w celu ustalenia przyczyn nieobecności /informacja do rodzica w dzienniku 

elektronicznym lub telefon do rodzica/. 

7. W razie braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wychowawca 

wysyła rodzicom pisemne wezwanie do szkoły z podaniem konkretnego terminu 

spotkania, celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia. Jednocześnie o sytuacji 

informuje pedagoga. W przypadku zgłoszenia się rodziców, przypomina zasady 

realizacji obowiązku szkolnego i konsekwencje oraz sporządza ze spotkania notatkę. 

O podjętych działaniach informuje dyrektora szkoły. 
 

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w okresie jednego 

miesiąca na co najmniej 50 % należy podjąć następujące działania:  
 
 

8. Dyrektor szkoły wysyła do rodziców/prawnych opiekunów ucznia listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru upomnienie zawierające informację, że obowiązek szkolny 

nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczonym 

terminem oraz informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego jest zagrożone 

skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego 
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(art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).  

9. W przypadku braku kontaktu ze szkołą ze strony rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia pedagog szkolny zwraca się z prośbą o pomoc i interwencję do instytucji 

wspomagających pracę szkoły (Policja – dzielnicowy, GOPS, kurator, inspektor ds. 

nieletnich). 

10. W przypadku dalszego nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, pedagog 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły kierują pismo do Sądu Rejonowego  

w Koninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinna ucznia. 

11. Jeśli po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia uczeń nadal nie realizuje 

obowiązku szkolnego dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego. 
 

 

 

 

 

K. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wagarów. 
 

W sytuacji, gdy wychowawca lub nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest nieobecny 

w szkole z powodu wagarów: 
 

1. Nauczyciel natychmiast kontaktuje się z wychowawcą. 

2. Wychowawca natychmiast kontaktuje się z rodzicem. 

3. Jeżeli podejrzenia się potwierdziły, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim 

rozmowę wychowawczą i powiadamia pedagoga szkolnego, który przeprowadza  

z uczniem rozmowę motywującą, spisuje notatkę/kontrakt lub podejmuje inne środki 

oddziaływania wychowawczego. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia   

na temat prawnych konsekwencji niezrealizowania obowiązku szkolnego. 

4. Jeżeli uczeń nadal wagaruje pedagog informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 

5. Jeżeli ww. działania są nieskuteczne, uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy. 

6. Jeżeli ww. działania są nieskuteczne, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły. 

7. Jeżeli uczeń nadal uporczywie wagaruje dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rodzinnego   

i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją. 
 

 

 

 

 

L. Samowolne opuszczanie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych  
 

1. Pracownik szkoły, który stwierdził, że uczeń samowolnie opuścił teren szkoły zgłasza  

ten fakt wychowawcy klasy, a jeżeli ten jest nieobecny pedagogowi/dyrektorowi. 

2. Uczniowi wpisana zostaje nieobecność do dziennika elektronicznego, do rodzica 

zostaje przesłana informacja w dzienniku elektronicznym, uczeń otrzymuje ujemne 

punkty z zachowania zgodnie z procedurami. 

3. Ww. osoby niezwłocznie zawiadamiają rodziców. 

4. Wychowawca/ pedagog przeprowadzają rozmowę ostrzegawczą z uczniem. 

5. Jeżeli podobna sytuacja powtórzy się pedagog zawiadamia dyrektora szkoły, który 

przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców. 

6. W przypadku kolejnego samowolnego opuszczenia szkoły uczeń otrzymuje naganę  

wychowawcy klasy, a następnie w wyniku kolejnych przewinień naganę dyrektora. 

7. Jeżeli uczeń nadal uporczywie opuszcza szkołę w czasie lekcji dyrektor zgłasza  

ten fakt do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją. 
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M. Wulgarne słownictwo 
 

Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa  

ma bezwzględny obowiązek zareagowania. 
 

1. Sam przeprowadza rozmowę z uczniem. 

2. Uczeń otrzymuje ujemne punkty z zachowania zgodnie z procedurami  

(wpis do dziennika elektronicznego). 

3. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy. 

4. Jeżeli świadkiem stosowania wulgarnego słownictwa jest pracownik obsługi, zgłasza 

ten fakt wychowawcy klasy, który to przeprowadza rozmowę ostrzegawczą  

z uczniem, decyduje o przyznaniu punktów ujemnych z zachowania, w razie 

konieczności informuje rodziców. 

W przypadku powtarzających się zachowań wychowawca: 

1. Przeprowadza rozmowę z rodzicami, sporządza krótką notatkę z odbytej rozmowy. 

2. W przypadku braku poprawy przekazuje sprawę pedagogowi szkolnemu, który 

przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami. 

3. W przypadku braku poprawy wychowawca lub pedagog powiadamia dyrektora, który 

podejmuje kroki przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

N. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia 
cyberprzemocy. 

 

1. Ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

2. Zabezpieczenie dowodów (tel. komórkowego, skopiowanie strony internetowej, itp.) 

3. Identyfikacja sprawcy i podjęcie wobec niego następujących działań: 

a. rozmowa z uczniem-sprawcą o jego zachowaniu, 

b. powiadomienie rodziców, 

c. wymierzenie kary zgodnie ze Statutem Szkoły uwzględniając: rodzaj i czas 

trwania rozpowszechnionego materiału; świadomość popełnionego czynu; 

motywację sprawcy (czy nie jest to odwet za wcześniejsze prześladowanie). 

4. Wsparcie ofiary cyberprzemocy i zawiadomienie jej rodziców /prawnych opiekunów. 

5. Ochrona pokrzywdzonych i świadków zgłaszających zdarzenie (nie zadbanie o tego 

rodzaju zasady może sprawić, że następnym razem uczeń – świadek nie podejmie 

działań na rzecz obrony słabszych i nie zgłosi zagrażającego zdarzenia). 

6. Sporządzenie dokumentacji z zajścia. 

7. W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor 

szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny. 

 

 

Rozmowa 

uczestnika 

zdarzenia  

z  dyrekcją 

szkoły 

Powiadomienie 

rodziców/ 

opiekunów 

poszkodowanego 

dziecka 

Działania 

wychowawcze  

i wyciagnięcie 

konsekwencji 

wobec sprawcy 

Powiadomienie 

policji/ sądu 

rodzinnego  

w przypadku 

naruszenia 

prawa 

Udzielenie 

uczestnikom 

zdarzenia  

wsparcia  

psychologicznego 
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O. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji  
(wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, 
głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia 
nauczyciela itp.)  

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim 

rozmowę.  

2. W przypadku braku reakcji wpisuje punkty ujemne zgodnie ze Statutem. 
 

W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu 

ucznia z klasy. 
 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza 

odpowiednią notatkę.  

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami 

prawnymi oraz informuje o konsekwencjach.  

5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca/pedagog w porozumieniu  

i w obecności nauczyciela prowadzącego przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem 

wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.  
 

P. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku zaburzeń 
zachowania ucznia. 
 

1. W miarę możliwości natychmiast odizolować ucznia od innych uczniów, osób. 

2. Nauczyciel powiadamia pedagoga/wychowawcę/ innego specjalistę szkolnego,  którzy  

rozmawiają z uczniem, wyciszają emocje ucznia. 

3. Wychowawca/pedagog wzywa  rodziców ucznia i przeprowadza z nimi  rozmowę. 

4. W przypadku braku  oczekiwanych rezultatów uczeń za zgodą rodziców zostaje 

skierowany do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu diagnozy. 

5. Uczeń i jego rodzice objęci zostają  pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

wsparciem pedagoga. Otrzymują informacje o placówkach specjalistycznych,  

w których mogą uzyskać pomoc. 
 

Q. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku wystąpienia 
agresji fizycznej u zdiagnozowanych uczniów 
z  zaburzeniami zachowania,  Zespołem Aspergera, Autyzmem, 
inną niepełnosprawnością. 
 

1. W miarę możliwości natychmiast odizolować ucznia od innych uczniów, osób. 

2. Nauczyciel powiadamia pedagoga/wychowawcę/ innego specjalistę szkolnego,  którzy  

rozmawiają z uczniem, wyciszają emocje ucznia. 

3. Uczeń pozostaje odizolowany od innych osób, tak długo jak tego potrzebuje/ wymaga 

jego stan. 

4. Wychowawca/pedagog/inny specjalista w sytuacji braku poprawy stanu zdrowia 

dziecka wzywa  rodziców ucznia, prosi o odebranie ucznia ze szkoły. 

5. Jeśli stan zdrowia dziecka jest poważny, w porozumieniu z rodzicem wzywa  

się pogotowie. 

W sytuacji, gdy uczeń zachowując się agresywnie stwarza zagrożenie dla innych, 

samego siebie rodzice/ wskazane przez rodziców osoby niezwłocznie odbierają 

dziecko ze szkoły, w uzasadnionych przypadkach zostaje wezwane pogotowie  

lub policja. 
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R. Postępowanie wobec osoby obcej na terenie szkoły 
 

1. Każdy pracownik ma obowiązek żądać informacji od osoby obcej o celu pobytu. 

2. W przypadku zachowań niepożądanych żądamy opuszczenia terenu szkoły,  

ewentualnie wzywa się policję.  

3. O zdarzeniu informujemy dyrektora szkoły. 

 

S. Postępowanie pracowników niepedagogicznych w sytuacji, 
gdy są świadkami niezgodnego ze Statutem Szkoły zachowania 
ucznia. 

 

1. Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę uczniowi, który 

zachowuje się niezgodnie z zasadami przyjętymi w szkole. 

2. O zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę, pedagoga lub innego nauczyciela.  

W przypadkach uzasadnionych informuje dyrektora szkoły. 

 

T. Postępowanie w przypadku naruszenia przez ucznia nietykalności 
osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły informuje dyrektora szkoły o zdarzeniu. 

2. W przypadku, gdy sprawa nie wymaga interwencji policji nauczyciel sporządza 

notatkę i przekazuję ją dyrektorowi szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców ucznia i przeprowadza z nimi rozmowę  

oraz wymierza karę zgodnie ze Statutem Szkoły. 

4. Jeśli sytuacja się powtarza wówczas dyrektor szkoły zobowiązany  

jest do powiadomienia odpowiednich organów (policję, sąd). 

 

U. Postępowanie w przypadku nieletniej uczennicy w ciąży.  
 

1. W przypadku podejrzenia ciąży u nieletniej uczennicy wychowawca lub inna osoba 

dorosła, do której dziewczynka ma zaufanie przeprowadza z uczennicą dyskretny 

wywiad potwierdzający ewentualny jej odmienny stan . 

2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń ciąży u nieletniej należy wezwać jej rodziców  

lub prawnych opiekunów w celu poinformowania o tym fakcie oraz o konieczności 

wizyty uczennicy u lekarza ginekologa. 

3. W sytuacji, gdy rodzic sam poinformuje dyrekcję szkoły, iż jego dziecko jest w ciąży -

również obowiązuje poniższa procedura. 

4. Jeżeli lekarz pisemnie potwierdzi ciążę dziewczynki należy otoczyć uczennicę opieką  

i zgodnie z ustawą o ochronie płodu ludzkiego zapewnić niezbędną pomoc 

do ukończenia edukacji w szkole. 

5. Z powodu ciąży uczennica ma prawo do zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania 

fizycznego.   

6. W przypadku porodu lub połogu ma prawo do urlopu macierzyńskiego, którego 

udziela dyrektor szkoły. 

7. Uczennica  na wniosek jej rodziców lub opiekunów może być skierowana do Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania 

indywidualnego. 

8. W miarę możliwości należy zapewnić uczennicy terminowe wywiązywanie  

się z obowiązków szkolnych oraz opiekę i pomoc pedagogiczną, psychologiczną,  

a w trudnych sytuacjach także pomoc socjalną. 

9. Każdy przypadek ciąży nieletniej poniżej 15 roku życia należy zgłosić do prokuratury. 
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V. Postępowanie nauczycieli w sytuacji żałoby po śmierci ucznia  
(z wyjątkiem śmierci samobójczej). 

 

 

1. Wychowawca informuje uczniów na forum klasy. 

2. Informuje o okolicznościach śmierci, uwzględniając życzenia rodziny zmarłego. 

3. Stwarza możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych, uroczystościach  

o charakterze „wspominkowym”. 

4. Wychowawca/pedagog oceniają potrzeby, monitorują stan psychiczny uczniów 

ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu, zwracają uwagę 

na uczniów, u których podejrzewa szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji. 

5. W sytuacji potrzeby pedagog konsultuje sytuację ze specjalistą z Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej. 

6. Pedagog kieruje i ułatwia kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego. 
 
 
 

W. Postępowanie nauczycieli w sytuacji śmierci ucznia, która miała 
miejsce w czasie przebywania ucznia pod opieką 
nauczyciela/wychowawcy.  

 
 

1. Wychowawca/nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor powiadamia prokuratora, Kuratorium Oświaty oraz Organ Prowadzący. 

3. O śmierci dziecka powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych dyrektor szkoły  

wraz z wyznaczoną osobą, np. pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem  

z poradni, policją. 

Wskazówki dla osób, biorących udział w powiadamianiu o śmierci ucznia: 

a. powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz, należy 

unikać powiadamiania za pomocą telefonu. Jeśli jest to tylko możliwe, powinno 

się odbywać w mieszkaniu, nigdy na klatce, w progu drzwi, 

b. powiadamiający o śmierci powinni dostarczyć niezbędne informacje, udzielić 

pierwszego wsparcia dla ofiar, ochronić godność, okazać szacunek wobec ofiary 

jak i powiadamianej rodziny, 

c. powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym  

od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób mu najbliższych, 

d. nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawiać rodziny i bliskich zmarłego 

samych, bez opieki; powinien zostać pracownik socjalny, pedagog lub psycholog, 

tak długo, aż minie pierwsza reakcja – szok lub pojawią się osoby bliskie  

np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. 
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X. Postępowanie wychowawcy (nauczyciela) w momencie wypadku 
dziecka w szkole. 
 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy. 
 

1) Pracownik szkoły, który otrzymał wiadomość o wypadku ucznia lub był jego świadkiem: 

a) Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, tzn. sprowadza fachową pomoc 

medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

b) Nie dopuszcza do zajęć na których zdarzył się wypadek lub przerywa je, 

wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia. 

c) Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

2) Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – przywołuje innego nauczyciela  

np. uczącego w najbliższej sali i prosi o nadzór nad swoimi uczniami. 
 

2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodzica lub osobę wskazaną  

przez rodzica oraz  dyrektora (wicedyrektora) szkoły. 
 

O każdym wypadku nauczyciel lub dyrektor szkoły,  pod opieką którego przebywał uczeń  

w chwili wypadku, powiadamia rodzica poszkodowanego ucznia. 

Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu 

ustala z nim: 

a) potrzebę wezwania pogotowia, 

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

c) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 
 

Dziecko musi zostać odebrane przez rodzica lub osobę którą rodzic upoważnił, a dopóki 

rodzic się nie zgłosi, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel.  

W przypadku niepokojących objawów nie można dziecka wypuścić samego ze szkoły, nawet, 

gdy skończyło lekcje. Uczeń (przy lekkich przypadkach) może pozostać w szkole tylko  

na wyraźne życzenie rodzica. 
 

3.  Nauczyciel wyjaśnia okoliczności wypadku. 

Wychowawca (pracownik szkoły) ustala jak najbardziej szczegółowo o okoliczności wypadku  

i sporządza notatkę zawierającą m.in.: czas zajścia wypadku, miejsce, opis sytuacji, 

świadków. 
 

4.  Nauczyciel dba o kontakt z rodzicami poszkodowanego dziecka, w celu 

wyjaśnienia przyczyn wypadku i poznania stanu zdrowia dziecka. 
 

5. Postępowanie dyrektora 
 

a) W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. 

b) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora, kuratora oświaty i organ prowadzący. 

c) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

d) Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia  

lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza  

je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

e) Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada 

za nie. 

f) Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. 
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Y. Postępowanie nauczyciela w sytuacji, w której uczeń dokonał 
samookaleczenia, przejawia autoagresję, podjął próbę samobójczą. 

 

1. Staramy się jednoznacznie określić rodzaj zdarzenia. 

2. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 

3. Nie pozostawiać ucznia samego i próbować przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne  

miejsce (gabinet dyrektora, pedagoga, pielęgniarki). 

4. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. 

5. W razie konieczności wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, policję, a w czasie 

interwencji zadbać, by przebiegała spokojnie i dyskretnie. 

6. Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, pedagoga, wychowawcę oraz rodziców. 

7. Na bieżąco monitorować zachowanie i stan zdrowia ucznia. 

8. Okazywać uczniowi pozytywną postawę, zachować spokojny i pełen życzliwości  

ton głosu. 

9. Chronić ucznia przed dodatkową traumą (np. przed kontaktem z mediami). 

10. Wskazać rodzicom różne systemy wsparcia, zasoby zewnętrzne i wewnętrzne,  

w tym miejsca, w których rodzice mogą uzyskać fachową pomoc. 

11. Sporządzić dokumentację, w której dyrektor lub pedagog zaznacza wskazania  

do dalszej opieki nad uczniem, w tym opieki specjalistycznej.  

12. Po powrocie ucznia do szkoły po zdarzeniu, należy bacznie obserwować jego 

zachowanie w szkole oraz być w stałym kontakcie z rodzicami ucznia. 

 

 

Z. Samobójstwo ucznia na terenie szkoły i poza nią 
 

A. W każdym przypadku wykrycia próby samobójczej na terenie szkoły: 
 

1. Pracownik, który pierwszy dotrze na miejsce zdarzenia: 
 

a) Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. 

b) Informuje innego pracownika szkoły celem powiadomienia dyrekcji. 

c) Pozostaje w miejscu zdarzenia do przybycia właściwych służb. 

d) Dyrekcja zapewnia obecność drugiego pracownika celem izolacji miejsca 

zdarzenia oraz pomocy w prowadzeniu pierwszej pomocy. 
 

B. Dyrektor szkoły 

1. Niezwłocznie kontaktuje się w sytuacji próby samobójczej lub samobójstwa na terenie 

szkoły z: 

a) służbami medycznymi, 

b) rodzicami, 

c) policją, prokuraturą, 

d) organem nadzoru pedagogicznego. 
 

2. Organizuje i udziela niezbędnej pomocy służbom ratowniczym i policji. 

3. Podejmuje decyzje o dalszej organizacji pracy szkoły w danym dniu. 

4. Organizuje interwencję grupową lub indywidualną dla uczniów i nauczycieli. 
 

C. Dyrektor szkoły podejmuje następujące działania w sytuacji śmierci samobójczej 

poza szkołą 

1. Powiadamia nadzór pedagogiczny. 

2. Organizuje interwencję w środowisku rówieśniczym ucznia i nauczycieli. 
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AA. Usiłowanie popełnienia samobójstwa lub zamiaru 
samobójczego 

A. Kontakt, komunikacja i wsparcie: 

1)  Pracownik szkoły, który dowiedział się o zamiarze lub usiłowaniu popełnienia 

samobójstwa ucznia (w szkole lub poza szkołą) natychmiast nawiązuje i podtrzymuje 

kontakt niewerbalny i werbalny z dzieckiem. 

2) Następnie zawiadamia niezwłocznie dyrekcję szkoły. 
 

B. Dyrektor szkoły zapewnia uczniowi bezpieczeństwo fizyczne poprzez: 

1) Stałą obecność z uczniem osoby dorosłej. 

2) Udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy. 

3) Zawiadomienie rodziców ucznia, pogotowia ratunkowego, ewentualnie policji. 

4) Izolację ucznia od grupy rówieśniczej. 
 

C. Dyrektor szkoły: 

1) Zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego o zaistniałej sytuacji. 

2) Przekazuje ucznia rodzicom i ewentualnie służbom ratunkowym z przygotowaną 

wcześniej informacją o możliwości pomocy specjalistycznej dla ucznia i jego rodziców. 
 

D. Następnie Dyrektor koordynuje: 

1) Powołanie Doraźnego Zespołu Kryzysowego do zdiagnozowania sytuacji i podejmowania 

działań interwencyjnych. 

2) Zespół nawiązuje współpracę z instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązaniu sytuacji 

kryzysowej. 

3) Interwencję w środowisku rówieśniczym ucznia prowadzoną przez: pedagoga szkolnego 

lub psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ewentualnie z Poradni Zdrowia 

Psychicznego) lub inną osobę przeszkoloną w interwencji kryzysowej – w celu prewencji 

naśladownictwa i pomocy uczniom w odreagowaniu stresu. 

4) Spotkanie z wychowawcą, nauczycielem uczącym ucznia i Radą Pedagogiczną w celu: 

− poinformowania o zaistniałej sytuacji i jej przebiegu, 

− pomocy nauczycielom i pracownikom szkoły w odreagowaniu stresu psychicznego, 

− diagnozy sytuacji życiowej ucznia i formułowania sposobów pomocy uczniowi. 
 

E. Dyrektor zapewnia realizację planu zapobiegania ostrym sytuacjom kryzysowym: 
 

Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowania samobójstwa i jego rodziny poprzez: 

1) pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę wsparcia specjalistycznego (medycznego, 

psychologicznego), 

2) realizowanie zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem. 
 

Opracowania i wdrażania na terenie szkoły strategii zapobiegania samobójstwom uczniów 

poprzez: 

1) rozpoznanie uczniów z zaburzeniami osobowości i zaproponowanie im pomocy psychol. 

2) nawiązanie bliższych kontaktów z młodymi ludźmi, 

3) zmniejszenie ich negatywnych emocji wynikających ze stresu psychicznego, 

4) zwracanie uwagi i uczenie się, jak w wypowiedziach i/lub w zmianie zachowania 

niewerbalnego wcześnie rozpoznawać sygnały ostrzegające o samobójstwie, 

5) pomaganie w nauce uczniom z trudnościami w uczeniu się, 

6) zwracanie uwagi na przypadki wagarowania, 

7) eliminowanie używania alkoholu i narkotyków, 

8) ograniczenie dostępu uczniów do środków umożliwiających popełnienie samobójstwa  

na terenie szkoły, 

9) podjęcie działań, w miejscu pracy nauczycieli i innych członków personelu szkoły 

zmniejszających stres zawodowy. 
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BB. Postępowanie w przypadku wystąpienia u ucznia objawów 
związanych z chorobą przewlekłą. 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej: 

a. świadoma ocena zdarzenia, 

b. podjęcie działania wynikającego z zaistniałej sytuacji, 

c. jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, 

d. sprawdzenie tętna, 

e. ocena stanu przytomności, 

f. sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych, 

g. ustalenie rodzaju urazu, 

h. zabezpieczenie chorego przed możliwością odniesienia dodatkowego urazu 

lub innego zagrożenia, 

2. Zawiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Wezwanie przez dyrektora szkoły pogotowia ratunkowego oraz powiadomienie   

rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o zdarzeniu. 

4. Przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji wychowawcy klasy. 

 

 

 

CC. Postępowanie w przypadku ataku epilepsji u ucznia. 
 

1. W miarę możliwości zabezpiecz chorego przed upadkiem, skaleczeniem, 

potłuczeniem głowy, tułowia i kończyn. 

2. Zapewnij ochronę głowy przed urazami. 

3. Rozepnij choremu kołnierzyk w koszuli, pasek. 

4. Kontroluj oddech i drożność dróg oddechowych. 

5. Zachowaj spokój, gdyż atak mija najczęściej po 2-3 minutach. 

6. Po napadzie padaczkowym ułóż chorego na lewym boku, aby uniknąć zakrztuszenia  

lub zadławienia. 

7. Gdy napad padaczkowy przedłuża się dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe  

oraz powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów. 

8. Po każdorazowym ataku zawsze zawiadamiamy rodziców ucznia, można prosić  

o odebranie dziecka ze szkoły przez rodzica. 

 

Tego nie należy robić: 

➢ Nie wkładaj nic twardego miedzy zęby. 

➢ Nie otwieraj na siłę zaciśniętych szczęk. 

➢ Nie powstrzymuj na siłę drgawek. 

➢ Nie rób sztucznego oddychania, bezdech w czasie napadu jest jednym 

z towarzyszących objawów. 

➢ Nie podawaj choremu żadnych płynów. 

➢ Nie krepuj ruchów chorego. 

➢ Nie budź chorego po ataku, lecz zapewnij mu spokój. 
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DD. Postępowanie w przypadku cukrzycy u ucznia. 
 

Udzielając pomocy z reguły nie ma możliwości oznaczenia poziomu cukru na miejscu 

zdarzenia. Przy trudnościach w rozpoznaniu, czy ma się do czynienia  

z hiper- czy hipo-glikemią, należy: 

1. Jeśli uczeń ma zachowaną świadomość – podajemy cukier. Może być 

rozpuszczony w herbacie, nigdy zaś w postaci suchego proszku. 

2. Jeśli uczeń  jest nieprzytomny to: 

− układamy go w pozycji bezpiecznej, 

− dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe oraz powiadamia rodziców/ 

prawnych opiekunów, 

− prowadzimy kontrolę ważnych funkcji życiowych (oddech, tętno), 

− dbamy o utrzymanie ciepła chorego (np. okrycie kocem) do przyjazdu karetki. 

 

 

EE. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie  
 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości 

bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.  
 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej 

oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie 

potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia  

o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej.  

2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje 

rodziców dziecka oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.  

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej 

sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia lub prosi o wsparcie 

innego nauczyciela.  

Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala 

sposób odebrania dziecka ze szkoły.  

4. Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu 

pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej  

przez dyrektora szkoły.  

5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka 

nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ 

opiekunów prawnych ucznia.  

 
FF. Procedura postępowania w sytuacji przemocy domowej.  

 

1. Nauczyciel/ wychowawca, który podejrzewa, ze uczeń jest ofiarą przemocy 

domowej, zawiadamia pedagoga oraz pielęgniarkę szkolną, która dyskretnie 

dokonuje oględzin ucznia. 

2. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem, a następnie z jego rodzicami 

/prawnymi opiekunami/ w celu wyjaśnienia sytuacji. Pedagog zawiadamia 

dyrektora szkoły, informuje o sytuacji ucznia. 

3. Jeżeli sygnały świadczące o przemocy powtarzają się, dyrektor i pedagog 

kontaktują się z pracownikiem GOPS-u  lub Sądem Rodzinnym w celu zbadania 

środowiska ucznia. 

4. Z przeprowadzonych oględzin pedagog sporządza notatkę oraz wypełnia 

Niebieską Kartę (część A), którą przedstawia na spotkaniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego, w którym uczestniczy. 
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GG. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia uczniów, 
uczestników wycieczki, o zażywanie narkotyków, picie alkoholu  
lub zażywania innych substancji psychoaktywnych. 

 

1. Opiekun wycieczki niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu kierownika wycieczki. 

2. Kierownik wycieczki odizolowuje uczniów od reszty grupy, ocenia zagrożenie 

i w razie potrzeby wzywa lekarza. 

3. W przypadku niezaburzonego kontaktu z uczniem/uczniami, kierownik wycieczki 

przeprowadza z nimi rozmowę, wymaga przekazania substancji lub alkoholu, które 

mogą posiadać. 

4. Kierownik natychmiast powiadamia dyrektora szkoły i rodziców uczniów. 

5. Dyrektor szkoły informuje rodziców o zdarzeniu, o złamaniu zakazów 

obowiązujących na wycieczce i zobowiązuje ich do przyjazdu po dziecko  

we wskazanym czasie i miejscu/ chyba że strony uzgodnią inaczej. 

6. Dyrektor szkoły ustala i stosuje wobec uczniów kary przewidziane w Statucie. 

7. W przypadku odmowy oddania narkotyku, alkoholu lub innych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów kierownik: 

− powiadamia policję o zachowaniu uczniów i swoich podejrzeniach, 

− policja przeszukuje rzeczy uczniów. 
 

8. W przypadku potwierdzenia posiadania narkotyku lub innej substancji 

psychoaktywnej kierownik wycieczki: 

a. powiadamia dyrektora szkoły, rodziców, 

b. sprawdza możliwość szybkiego przyjazdu rodziców na miejsce pobytu                              

i uczestniczenia w przesłuchaniu uczniów przez policję, 

c. kierownik wycieczki uczestniczy w przesłuchaniu uczniów w przypadku 

niemożności zapewnienia obecności rodziców, 

d. kierownik podpisuje protokół z przebiegu czynności razem z prowadzącym 

przesłuchanie i nieletnimi uczestnikami wycieczki, 

e. po przesłuchaniu nieletnich w charakterze sprawców policja przekazuje sprawę 

do sądu, 

f. kierownik powiadamia dyrektora szkoły o wynikach pracy policji, 

g. dyrektor szkoły informuje rodziców o wynikach pracy policji i zobowiązuje 

ich do przyjazdu po dziecko we wskazanym czasie i miejscu. 

 

HH. Kradzież lub wymuszenie pieniędzy bądź innych przedmiotów 
wartościowych. 

 

1. Procedurą związaną z kradzieżą bądź wymuszeniem kierują kolejno: dyrektor 

placówki, wicedyrektor, pedagog. 

2. Osoba, która jest bezpośrednim świadkiem kradzieży, natychmiast powinna 

powiadomić dyrektora szkoły bądź inną osobę będącą odpowiedzialną  

za zarządzanie procedurą, rodziców/ prawnych opiekunów oraz policję.  

3. Sprawcę czynu należy przekazać pod dozór pedagoga lub dyrektora szkoły. 

4. Pracownik szkoły nie może samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży  

i innych prywatnych rzeczy sprawcy, może dokonać tego jedynie policja,  

w obecności innej osoby np. wychowawcy klasy, pedagoga, rodzica/ prawnego 

opiekuna. 

5. W obecności rodziców/ prawnych opiekunów należy przeprowadzić rozmowę 

z uczniem, a ten powinien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu  

w zaistniałej kradzieży. 

6. Dokumentujemy zaistniałą sytuację. 
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II. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu 
elektronicznego  

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane), chyba że telefon 

wykorzystywany jest podczas lekcji za poleceniem/zgodą nauczyciela. 

2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież 

sprzętu. 

4. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu 

stacjonarnego w sekretariacie szkoły. 

5. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi 

informacji telefonicznej od rodzica. 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP 

czy aparatu fotograficznego jest całkowicie zakazane na terenie szkoły. 

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie 

szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat zostaje wyłączony  

w obecności ucznia i przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły.  

Telefon zostaje zwrócony uczniowi po zajęciach lekcyjnych. 

Uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z regulaminem.  

8. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem 

sprawy do Sądu Rodzinnego. 
 

 

Za wykonywanie zdjęć prac pisemnych uczeń otrzymuje naganę 

wychowawcy,  

w przypadku powtarzających się sytuacji naganę dyrektora szkoły. 
 

 

JJ. Procedura postępowania w przypadku, gdy po dziecko zgłasza się 
rodzic pod wpływem alkoholu lub w stanie świadczącym o zażyciu 
innych środków psychoaktywnych 

 

1. Pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia lub otrzymał informację o tym, 

że po małoletniego ucznia przyszedł rodzic/osoba upoważniona w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków, bezzwłocznie 

powiadamia o tym wychowawcę klasy/pedagoga/dyrekcję. 

2. Dyrektor/pedagog/wychowawca wydaje takie dyspozycje, które natychmiast 

pozwolą udzielić dziecku wsparcia i odizolować je od tej osoby. 

3. Szkoła nawiązuje kontakt z innym członkiem rodziny lub na podstawie 

wcześniejszej zgody przekazuje dziecko osobom upoważnionym (wskazanym 

przez rodziców na piśmie, pismo takie powinno znajdować się u wychowawcy). 

4. Jeżeli nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi  

lub nie są upoważnieni inni dorośli do odbioru osoby małoletniej, dziecko 

umieszcza się w świetlicy szkolnej, bibliotece, u pedagoga. 

5. Dyrektor szkoły, nienależnie od wymienionych czynności dba, by wszelkie 

działania zostały przeprowadzone bez niepotrzebnego rozgłosu, delikatnie  

i z poszanowaniem praw ucznia.  

6. Niezależnie od wymienionych czynności dyrektor dba, by o zdarzeniu 

powiadomiona została policja; zawsze wtedy, gdy nie ma osoby mogącej odebrać 

dziecko ze świetlicy. 
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7. W kolejnych dniach po zdarzeniu dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę  

z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje  

ich do przestrzegania zasad związanych z odbiorem ucznia ze szkoły. 

8. Jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo, szkoła ma obowiązek o zdarzeniach 

zawiadomić pisemnie Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich.  

9. Szkoła o zdarzeniu może zawiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

i poprosić o wgląd w sprawy rodzinny. 

 

 

 

KK. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ 
prawnych opiekunów  

 

Uczeń nieodebrany ze świetlicy  

1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami 

prawnymi dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę  

do czasu ich przybycia.  

2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym,  

że są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi nauczyciel  

w porozumieniu z dyrekcją szkoły podejmuje decyzje o powiadomieniu policji. 

Nauczyciel zapewnia w tym czasie dziecku opiekę.  

4. Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora 

szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem 

działania.  

 

 

LL. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia  
 

1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą  

w czasie wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/ opiekuna prawnego  

o przybycie do szkoły, wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu  

z rodzicem. 

2. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku elektronicznym/ notatki służbowe. 

3. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/ opiekuna prawnego 

pedagog/wychowawca wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru.  

4. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, 

wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły podejmuje 

dalsze przewidziane prawem działania. 

5. Pedagog/dyrektor w porozumieniu z wychowawcą bądź jeśli sytuacja tego 

wymaga z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

ustalają wizytę domową w rodzinie, udają się do miejsca zamieszkania dziecka.  

Pedagog na bieżąco informuje o podjętych działaniach dyrekcję szkoły. 
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MM. Wystąpienie przypadku pedofilii w szkole.  
 

1. W chwili powzięcia informacji o czynie pedofilii w szkole należy bezzwłocznie 

podjąć działania, które mają  na celu powstrzymanie tego zjawiska, a następnie  

jak najszybciej powiadomić dyrektora oraz pedagoga szkolnego. 

2. W przypadku potwierdzenia informacji o obecności osób trzecich, które zaczepiają 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę policji. 

3. Obowiązkiem dyrektora jest przekazanie pracownikom szkoły informacji 

o stwierdzonym zagrożeniu.  

4. Pedagog podejmuje działania profilaktyczne oraz przekazuje wiedzę uczniom  

o potencjalnym zagrożeniu. 

5. Jeśli problem dotyczy molestowania ucznia, dyrektor bezzwłocznie wzywa  

i powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz policję w celu 

przeprowadzenia czynności sprawdzających.  

Pedagog/wychowawca w miarę możliwości przeprowadza indywidualną rozmowę  

z molestowanym uczniem dla ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia  

– w obecności rodziców/ prawnych opiekunów. 

 

 

NN.  Rozpowszechnienie materiałów o charakterze 
pornograficznym w szkole przez uczniów. 

 

1. W sytuacji otrzymania przez nauczyciela, rodzica/ prawnego opiekuna lub inną 

osobę informacji o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, 

bezzwłocznie należy powiadomić  dyrektora szkoły oraz administratora sieci.  

2. Dyrektor szkoły powinien przekazać informację wszystkim pracownikom szkoły  

oraz wezwać do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały o charakterze pornograficznym w celu 

przeprowadzenia rozmowy. 

3. Wychowawcy klas oraz pedagog powinni podjąć działania profilaktyczne wśród 

uczniów. 

 

 

OO. Wystąpienie przypadku prostytucji w szkole i wśród uczniów 
 

1. W chwili powzięcia informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem działań 

mających znamiona prostytucji, przyjmujący zawiadomienie bezzwłocznie 

powinien przekazać wiadomość o zaistniałym wydarzeniu do dyrektora szkoły.  

2. W przypadku: 

▪ uzyskania informacji, że niepełnoletni uczeń/ uczennica uprawia nierząd  

albo przejawia zachowania świadczące o demoralizacji, 

▪ stwierdzenia przez pracownika szkoły, że uczeń/uczennica świadomie 

lub nie, dopuszczał się czynności, wskazujące i uznane za prostytuowanie  

się, należy pilnie powiadomić pedagoga, wychowawcę klasy, do której należy 

uczeń/ uczennica oraz rodziców/ prawnych opiekunów. 

3. W miarę możliwości należy przeprowadzić rozmowę, w której uczeń 

obligatoryjnie zobowiązuje się do zaprzestania takiego postepowania, rodzicom 

nakazuje się wyjątkowy nadzór nad dzieckiem. 

4. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie odmawiają współpracy bądź zostały 

wykorzystane wszelkie środki wychowawcze, a postępowanie nadal demoralizuje 

młodego człowieka przez prostytucję, dyrektor szkoły powinien na piśmie 

zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny. 
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PP. Wystąpienie przypadku niepokojących zachowań seksualnych 
uczniów w szkole. 

 

1. Każdy pracownik szkoły powinien poinformować wychowawcę klasy  

lub pedagoga o przypadku niepokojącego zachowania seksualnego ucznia  

w szkole, a jeżeli jest bezpośrednim świadkiem, ma prawo zażądać od ucznia 

zaprzestania tych czynności oraz podejmuje z nim rozmowę  wychowawczą. 

2. O sytuacji powinien być poinformowany dyrektor szkoły, który powiadamia 

rodziców/ prawnych opiekunów, jeśli wymaga tego sytuacja mają obowiązek 

przybycia do szkoły i uczestniczą w rozmowie wychowawczej. 

3. Wychowawca może wraz z rodzicami/ prawnymi opiekunami ustalić dalsze 

postępowanie z dzieckiem oraz prowadzić szczególny nadzór. 

4. Jeśli rodzice odmawiają współpracy, szkoła wykorzystała już wszystkie dostępne 

metody wychowawcze (bezskuteczne), a zachowanie ucznia nadal wskazuje  

na znaczny stopień demoralizacji dyrektor szkoły ma prawo pisemnie powiadomić  

o sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję. 

5. W przypadku podejrzanego zachowania ucznia, które może świadczyć  

o popełnieniu przez niego przestępstwa, pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły informuje o całym zajściu rodziców/ prawnych opiekunów, a następnie 

zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 

6. Jeśli uzyskana informacja dotyczy popełnienia przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, 

dyrektor szkoły jako jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 

prokuratora lub Policję (zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego). 

7. Zaistniałą sytuację należy udokumentować. 
 

QQ. Alarm w szkole 
 

1. Alarm, zwany lokalnym ma na celu zapewnić bezpieczeństwo wynikające  

z nagłego pojawienia się zagrożenia życia bądź zdrowia młodzieży. 

2. Niejednokrotnie w szkołach są przeprowadzane próbne alarmy lokalne.  

W konsekwencji każdy uczeń powinien posiadać wiedzę z zakresu 

przeprowadzanej ewakuacji oraz rozpoznać taki rodzaj alarmu. 

3. Cechą charakterystyczną alarmu lokalnego jest trzykrotny dzwonek lekcyjny, 

trwający około 10 sekund bezpośrednio po sobie.  

4. Jeśli podczas ewakuacji jest przerwa w dostawie prądu elektrycznego, sygnał może 

być wywołany poprzez dzwonek ręczny bądź gwizdek.  
 

Alarm wzywa wszystkich nauczycieli do pełnej gotowości oraz rozpoczęcie akcji 

ewakuacyjnej.  
 

5. Uczniowie bezwzględnie powinni wykonywać polecenia swoich opiekunów.  

W dużej liczbie przypadków występujące zagrożenie wymusza zawiadomienie 

odpowiednich służb drogą telefoniczną. Poprawne zgłoszenie może skrócić czas 

przybycia jednostek ratowniczych.  

6. Do najważniejszych elementów, które musi zawrzeć nauczyciel w chwili 

zgłoszenia zagrożenia jest: 

rodzaj zagrożenia, adres szkoły, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz pełniona 

funkcja, telefon kontaktowy, jakie działania zostały podjęte w reakcji  

na zagrożenie. 

            Uczniowie po ogłoszeniu alarmu lokalnego powinni na polecenie nauczyciela: 

− ustawić się w szeregu, 
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− kierować się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego, 

− maszerować po prawej stronie korytarzy bądź schodów, 

− udać się na miejsce zbiórki w celu sprawdzenia przez nauczyciela list 

obecności. 

Sprawdzenie listy obecności przez nauczycieli jest bardzo istotne, bowiem nieobecnych 

będą poszukiwać wezwane jednostki ratownicze.  
 

Osoby niepełnosprawne: aby w razie konieczności przeprowadzić bezbłędną i szybką 

ewakuację należy skupić się na działaniach poprzedzających. Osoby niepełnosprawne, 

które uczą się w szkole dla uczniów z pełną zdolnością ruchową i intelektualną powinny 

odbywać naukę na możliwie najniższej kondygnacji (zazwyczaj parter). W ten sposób 

unikniemy problemu związanego ze żwawym i energicznym przemieszczaniem  

się w trakcie wyjścia z budynku. 

W instrukcji powinno się zwrócić uwagę na osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.  

Jeśli do szkoły uczęszczają osoby niedowidzące, ewakuacja będzie dla nich prostsza jeśli 

pojawią się w placówce znaki fluorescencyjne na podłogach i ścianach, oświetlenie 

ewakuacyjne bądź progi i przeszkody w kolorach kontrastujących. 
 

RR. W przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku 
wybuchowego lub telefonicznego odebrania zgłoszenia o podłożeniu 
ładunku wybuchowego 

 

1. Należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły. 

2. Dyrektor podejmuje decyzję o: 

a) powiadomieniu policji – 112, 997, 

b) przerwaniu lekcji, 

c) przeprowadzeniu ewakuacji uczniów, 

d) zabezpieczeniu dokumentów. 

3. Uczniom i pracownikom szkoły nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, które 

budzą podejrzenie. 

4. Należy zachować spokój nie dopuścić do paniki. 
 

Uwaga, poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych- plecaków, itp. 
 

SS. Wybuch pożaru lub podłożenie ognia: 
Osoba, która zauważyła pożar: 

1. Powiadamia i ostrzega o pożarze w każdy dostępny sposób, a w szczególności 

sygnałem dźwiękowym trzy długie dzwonki. 

2. Należy niezwłocznie powiadomić: 

Państwową Straż Pożarną 998, tel. alarmowy 112. 

3. Należy zawiadomić dyrekcję szkoły. 

4. Przeprowadza się natychmiastową ewakuację. 

5. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ewakuacji kieruje dyrektor szkoły/osoba 

upoważniona przez dyrektora.   

Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego: 

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub osoba kierująca akcją. 

2. Dyrektor szkoły zabezpiecza dokumenty szkolne. 

3. Drzwi sal lekcyjnych zostają otwarte. 

4. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych  

i oznaczonych dróg ewakuacyjnych. 

5. W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych, 

zapewniają właściwą organizację ruchu, nie dopuszczają do wybuchu paniki. 

6. Miejscem zbiórki uczniów jest boisko szkole. 
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TT. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego 
 

Wtargnięcie napastników do obiektu 

1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia. 

2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi. 

3. Personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa 

szansę ich przetrwania. 

4. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś 

poleceniem. 

5. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą 

okazać się cenne dla służb ratowniczych. 

6. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami. 

7. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

− nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi 

i okna, 

− nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 

8. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej.  

 

Uwaga, bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję.  

Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

 

9. Po zakończeniu akcji: 

a. sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek 

 – o braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję, 

b. nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

c. prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

 

Użycie broni palnej na terenie szkoły 
 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 

2. Staraj się uspokoić dzieci. 

3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku 

polecenia przemieszczania się. 

4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie 

 – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników. 

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 
 

Uwaga, Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować 

sytuację. 
 

Po opanowaniu sytuacji: 

1. Upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej  

nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru). 

2. Zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych. 

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 

4. W przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie 

do sytuacji działania. 

5. Zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 
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UU. Wystąpienie katastrofalnych zjawisk atmosferycznych 
 

Postępowanie w warunkach intensywnych opadów, śniegu i mrozów 
 

Do  szczególnych  zadań  dyrektora szkoły w warunkach intensywnych opadów śniegu 

i niskich temperatur należy: 

a) wykonywać zadania podawane w komunikatach pogodowych lokalnych  stacji 

radiowych  i  telewizyjnych  (o  zamiarze  wykonania  każdego  przekazanego 

komunikatu – należy powiadomić przełożonego), 

b) wykonywać  zadania  przełożonych,  przekazywane  w  doraźnie  wydawanych 

zarządzeniach. 
 

Postępowanie w warunkach zagrożenia silną wichurą i huraganem 
 

   W warunkach silnej wichury lub huraganu dyrektor jest zobowiązany przekazać 

   pracownikom  zadania do natychmiastowego wykonania, przede wszystkim: 

a) zamknąć  okna, 

b) usunąć z obejścia przedmioty i urządzenia, które mogą być porwane przez wiatr  

lub przeszkadzać w prowadzeniu akcji ratunkowej, 

c) zapewnić odpowiednią ilość oświetlenia zapasowego (lampy  naftowe, świece, 

baterie do latarek itp.), 

d) wyłączyć główny włącznik dopływu prądu i gazu w celu ograniczenia 

niebezpieczeństwa powstania pożaru, 

e) unikać zwisających lub leżących przewodów elektrycznych. 
 

Postępowanie w warunkach długotrwałych upałów 
 

a) dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom oraz pracownikom 

szkoły dostęp do wody pitnej. 

b) dyrektor szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym/ wytycznymi Kuratora 

może skrócić czas trwania zajęć lekcyjnych. 

 

 

W przypadku nagłych/gwałtownych zmian pogody uczeń nie 

powinien opuszczać budynku szkoły.  

Dostosowuje się do poleceń przełożonych. 

 

 

 

VV. Wystąpienie katastrofy budowlanej 
 

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są: 

a) wybuchami gazu; 

b) obsunięciem gruntu na pochyłym terenie, na którym usytuowany jest budynek;  

c) nadwerężeniem  (przeciążeniem)  dopuszczalnego  obciążenia  ważnych 

elementów konstrukcyjnych budynków; 

d) tąpnięciami. 
 

Dyrektor jako kierujący akcją ratowniczą sprawdza: 

a) czy wszyscy uczniowie opuścili budynek; 

b) zabezpiecza teren katastrofy; 

c) zbiera informacje o osobach, które pozostały w budynku; 

d) poszkodowanym udziela pomocy medycznej; 

e) współpracuje z wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi. 
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Po  przybyciu  do  obiektu  służb  ratowniczych  dyrektor kierujący  dotychczas  akcją 

ratowniczą  przekazuje  wszystkie  informacje  dotyczące zdarzenia, także plan sytuacyjny 

obiektu kierującemu służbami ratowniczymi. 

Najbardziej  prawdopodobnymi  zdarzeniami  jakie  mogą  wystąpić  w  szkołach, 

powodującymi katastrofy budowlane, są: wybuch gazu i tąpnięcia. 

 

 

 

WW. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej 
 

Osoba do której zwracają się przedstawiciele mediów: 

 

1. Nauczyciel nie upoważniony przez dyrektora nie udziela informacji. 

2. Zawiadamia niezwłocznie dyrektora. 

3. Kieruje przedstawiciela mediów do dyrektora. 

4. Dyrektor udziela niezbędnych informacji. 

5. W szczególnych przypadkach dyrektor udziela pełnomocnictwa wybranym 

osobom do udzielania informacji mediom. 

 

 

 

 

XX. Organizacja pomocy przedmedycznej 
 

1. W sytuacji nagłej zmiany stanu zdrowia ucznia podczas lekcji, niewymagającej 

bezpośrednio pierwszej pomocy, nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć innego 

ucznia, który to z kolei wzywa pielęgniarkę lub innego pracownika szkoły. 

2. Pielęgniarka lub inny wezwany pracownik szkoły zabiera chorego ucznia, udziela 

pomocy i decyduje o dalszym postępowaniu. W sytuacji poprawy stanu zdrowia 

ucznia  osoba opiekująca się nim zobowiązana jest odprowadzić go do klasy,  

w której odbywa lekcje.  

3. Uczeń, który sam skorzystał z pomocy medycznej u pielęgniarki w czasie przerwy, 

pozostaje pod jej opieką. W sytuacji, gdy czas pobytu w gabinecie medycyny 

szkolnej wydłuża się poza ramy czasowe przerwy, o tym fakcie pielęgniarka 

szkolna jest zobowiązana poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia  

w klasie chorego ucznia.  

Informację pielęgniarka przekazuje osobiście  

lub pisemnie przez wskazanego ucznia lub pracownika szkoły. 

 

 

YY. Postanowienia końcowe  
 

1. Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw międzylekcyjnych mają 

całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły  

(wyjątek – zajęcia dydaktyczne w terenie, prowadzone pod opieką nauczyciela  

lub zwolnienie ucznia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów). 
 

2. Przerwy międzylekcyjne na wolnym powietrzu uczniowie spędzają przebywając 

tylko i wyłącznie na małym boisku oraz na terenie parku szkolnego pod opieką 

nauczyciela dyżurującego. 
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Uczniowie wychodzą na przerwę, na małe boisko tylko pod opieką 

nauczyciela. Do momentu przyjścia nauczyciela, dzieci oczekują  

na korytarzach szkolnych.  
 

 

3. Uczniom podczas przerw zakazuje się przebywania od strony oddziałów 

przedszkolnych oraz przy furtce. 
 

4. Uczniowie nie blokują schodów, które służą jako ciąg komunikacyjny. 
 

5. Uczniowie z terenu Krzymowa (niekorzystający z dowozów) przychodzą  

do szkoły najwcześniej dziesięć minut przed rozpoczynającymi się zajęciami.  

W przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły, korzystają ze świetlicy 

szkolnej. 
 

6. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej korzystają z toalet na parterze,  

starsi uczniowie na piętrze.  

Wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia w szkolnej świetlicy, 

oraz zajęcia odbywające się na piętrze. 
 

7. Uczniom nie wolno przebywać pomiędzy drzwiami w głównych wejściach  

do szkoły. 
 

8. Uczniowie wychodzą z klasy ostrożnie, aby nie uderzyć drzwiami osoby 

przebywającej na korytarzu. 
 

9. Uczniowie stosują się do uwag i próśb nauczyciela dyżurującego. 
 

10. Uczniowie, którzy korzystają z dowozów na zajęcia dydaktyczne, po opuszczeniu 

autokarów, zostają doprowadzani do furtki głównej przez opiekunów z autokarów.   

11. W momencie wejścia uczniów na teren szkoły opiekę przejmują nauczyciele 

dyżurujący.  
 

12. Po dzwonku kończącym zajęcia dydaktyczne uczniowie z terenu Krzymowa 

(dochodzący do szkoły piechotą, dojeżdżający rowerem) sprawnie opuszczają 

teren szkoły. 
 

13. Uczniowie  mają zakaz poruszania się na jednośladach po terenie szkoły 

/uczniowie znajdując się na terenie szkoły muszą doprowadzać skuter/rower  

do drogi lub w miejsce postoju/. 

 
 

W przypadku, gdy uczeń korzystający z dowozu, na zajęcia lekcyjne 

przybywa rowerem, skuterem lub piechotą, to RODZIC 

bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka  

w drodze do i ze szkoły. 
 

 

14. Uczniowie zostawiają swoje ubrania na wieszakach w miejscach dla nich 

wyznaczonych.  
 

15. Po dzwonkach na lekcje każda klasa ma obowiązek ustawienia się w pary  

i kulturalnego oczekiwania na nauczyciela.  
 

16. Tornistry /plecaki/torby/ w czasie przerw są ustawione przy salach, w których 

uczniowie będą odbywać zajęcia. Za ustawienie tornistrów/toreb/plecaków 

odpowiadają uczniowie klasy, uwagę zwracają na to dyżurni danej klasy  

oraz dyżurujący nauczyciele.  
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Uczniowie zobowiązani są do noszenia kamizelek odblaskowych  

lub elementów odblaskowych. 

Podczas szkolnych wycieczek rowerowych zaleca się używanie kasków.  
 

 

17. Do terenu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika dostępnego dla uczniów 

przynależą dwa boiska szkolne (duże i małe) oraz plac zabaw: 
 

Boisko duże – przebywają tam uczniowie pod opieką nauczyciela podczas zajęć 

wychowania fizycznego lub przy okazji ogólnoszkolnych imprez  

(np. Dzień Sportu) organizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 

imprez i uroczystości. Po zajęciach szkolnych uczniowie mogą korzystać z boiska 

pod opieką rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 

Boisko małe – przebywają na nim uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych 

lub zajęć lekcyjnych, świetlicowych organizowanych na wolnym powietrzu. 

 

Plac zabaw: korzystają z niego uczniowie pod opieką nauczycieli. 

Po zajęciach lekcyjnych z placu zabaw mogą korzystać dzieci pod opieką 

rodziców/ prawnych opiekunów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.   
 

18. Uczniom podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, uroczystości i imprez 

szkolnych organizowanych na terenie szkoły nie wolno przebywać w okolicach 

dużego boiska oraz za budynkiem szkoły i biblioteki, chyba że harmonogram 

imprezy stanowi inaczej. 
 

19. Rodzic/prawny opiekun/osoba pełnoletnia odbierający ucznia w czasie trwania 

zajęć lekcyjnych wypełnia kartę odbioru dziecka. 
 

20. Łamanie ustalonych zasad przez uczniów skutkuje ujemnymi punktami  

z zachowania. 

 

 

W związku z zaistnieniem różnych sytuacji niebezpiecznych o których 

wiedzą Uczniowie/Rodzice/Nauczyciele w szkole funkcjonuje Skrzynka 

zaufania, do której ww. osoby mogą wrzucać informacje. 
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II. Procedury postępowania nauczycieli i metody 
wspo łpracy szko ł z policją w sytuacjach 
zagroz enia dzieci i młodziez y przestępczos cią  
i demoralizacją  
 
Strategie działan  wychowawczych  

i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec 
dzieci i młodziez y zagroz onej uzalez nieniem 

 

 

I. Jak i kiedy kontaktować się z Policją? 

Przestępczość nieletnich to temat, który od lat wywołuje w społeczeństwie  

spore emocje. Kategorie przestępstw, jakich dokonują nieletni przedstawiają się następująco: 

 

▪ rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze  

▪ uszczerbek na zdrowiu  

▪ bójki lub pobicia  

▪ kradzież cudzej rzeczy  

▪ kradzież z włamaniem  

▪ zgwałcenie   

 

 

W przypadku zaistnienia okoliczności mogących wskazywać na popełnienie 

przestępstwa należy skontaktować się z : 

pogotowiem policyjnym – telefon stacjonarny 997 lub z telefonu komórkowego na numer 112 

lub korzystać z bezpłatnej infolinii policyjnej nr 800-130-334. 
 

 

Dzwoniąc pod podane numery pogotowia policyjnego możemy oczekiwać załatwienia 

spraw wymagających podjęcia szybkiej interwencji. W innych przypadkach udajemy  

się osobiście do Komendy Miejskiej Policji lub najbliższego Komisariatu Policji  

i powiadamiamy o zaistniałym zdarzeniu. 

 

 W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 

na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i 

wezwać policję – tel.997. 
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 Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa  

w „Procedurach…” albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez 

szkołę określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda dotycząca 

uczniów wizyta policjant w szkole, jest wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi  

lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył  

17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję. 

 

 

 

II. Osoba trzecia przy przesłuchaniu świadka nieletniego 

Kodeks postępowania karnego nie normuje kwestii udziału w przesłuchaniu świadka 

niepełnoletniego osób trzecich. Mając to na względzie należy skorzystać z regulacji zawartej w 

art. 95 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – (k.r.o.), który stanowi, że dziecko pozostaje pod 

pieczą rodziców lub opiekunów. W przypadku braku możliwości przesłuchania  

w obecności przedstawicieli ustawowych, pod których pieczą dziecko pozostaje można 

przesłuchać małoletniego w obecności pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela.
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III. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji 

prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży, Rodziców oraz nauczycieli 
 

W Szkole Podstawowej w Krzymowie systematycznie prowadzi się edukację prozdrowotną, 

promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzież, rodziców  

i nauczycieli. 

Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji: 

▪ Programu Wychowawczo – profilaktyczny Szkoły 

▪ zajęć edukacyjnych – zgodnie z podstawą programową 

▪ godzin wychowawczych 

▪ Dnia Profilaktyki w szkole  

▪ warsztatów wyjazdowych o tematyce uzależnień 

▪ zebrań  i konsultacji z Rodzicami 

▪ konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej 

▪ imprez sportowych i rekreacyjnych 

▪ festynów rodzinnych organizowanych we współpracy z GKRPAiN 

▪ wyjazdów rekreacyjnych, wycieczek szkolnych 

▪ spotkań indywidualnych i grupowych oraz konsultacji z pedagogiem/ psychologiem 

PPP w  Ślesinie – Filia w Koninie 

▪ akcji informacyjnych w ramach realizacji działań i programów prozdrowotnych  

▪ współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych, 

profilaktycznych, zdrowotnych  

▪ wewnątrzdoskonalenia nauczycieli  
 

IV. Metody i formy rozwijania działalności informacyjnej 
 

Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców 

oraz nauczycieli wiedzy na temat: 
 

▪ szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się zagrożeniem 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień , 

▪ dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem, 

▪ możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, 

▪ skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziała. 
 

Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez: 
 

▪ realizowanie konkursów i akcji prozdrowotnych i profilaktycznych na terenie szkoły, 

▪ motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach 

promujących zdrowy styl życia, 

▪ opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, wykonywanie gazetek  

oraz ulotek dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat radzenia sobie z problemami 

dnia codziennego, problemami uzależnień 

▪ wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej 

▪ rozmowy, spotkania indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu 

przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami 

psychoaktywnymi oraz warsztaty 

▪ organizowanie pogadanek, spotkań z przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej –  

w tym edukacja prawna dzieci i młodzieży oraz rodziców 

▪ edukację nauczycieli /kursy, szkolenia, warsztaty, udział w konferencjach  

▪ przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów oraz zapraszanie specjalistów 

na szkolenia Rady Pedagogicznej. 
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V. Zadania pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
 

1. Dyrektor szkoły:  
▪ Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły.  

▪ Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, 

zapobiegawczych i interwencyjnych.  

▪ Na bieżąco informowany jest głównie przez pedagoga oraz wychowawców, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających 

z realizacji strategii.  

▪ Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona  

z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców. 
 

2. Nauczyciele i wychowawcy klas:  

▪ Realizują zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym 

oraz w planach pracy wychowawcy klasy.  

▪ Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego  

i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach wychowawczych, na zajęciach 

pozalekcyjnych, zajęciach w świetlicy szkolnej, kołach zainteresowań itp. 

▪ Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, 

których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia. 

▪ Uczestniczą w wewnątrzszkolnym szkoleniu nauczycieli, kursach, szkoleniach, 

konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży  

oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia 

uzależnieniem.  

▪ Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując 

o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem 

bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.  

▪ Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań 

ryzykownych uczniów swojej klasy.  

▪ Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, szkolną 

pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych  

i edukacji prozdrowotnej.  
 

3. Pedagog szkolny:  

▪ Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie szkoły, 

prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom 

podejmującym zachowania ryzykowne.  

▪ Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem (ankiety 

skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, rozmowy 

kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje  

z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły).  

▪ Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród młodzieży, 

rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat szkodliwości 

środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia  

i życia uczniów.  

▪ Prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące 

minimalizowania skutków zachowań ryzykownych młodzieży.  

▪ Wspiera wychowawców klas i nauczycieli w działaniach wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.  
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▪ Inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

ucznia.  

▪ Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiały 

edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.  

▪ Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy 

(placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc 

społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, placówki 

leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą 

rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom 

współuzależnionym.  

▪ Organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy  

z wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogólnoszkolne w celu 

zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia własnej 

wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form 

aktywności, rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych.  

▪ Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę w 

zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.  

▪ Organizuje i uczestniczy w wewnątrzszkolnym szkoleniu nauczycieli 

oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych przez placówki zajmujące 

się tą działalnością.  

▪ Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie 

zachowań ryzykownych młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji  

lub w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł  

się w sytuacji kryzysowej.  
 

 

5. Pielęgniarka szkolna:  

▪ Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga 

takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje.  

▪ Wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.  

▪ Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń 

jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.  

▪ Współpracuje z pedagogiem w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzenia, że uczeń  

ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym 

odżywianiem.  

 

 

6. Pracownicy administracji i obsługi szkoły:  

▪ Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji  

na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły 

(podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada 

substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą 

przemocy).  

▪ Informują dyrektora szkoły lub pedagoga, wychowawcę lub nauczyciela o każdym 

niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej 

interwencji pracownika szkoły. 
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VI. Współpraca z Rodzicami w zakresie działań wychowawczych  

i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych 
 

▪ Włączanie rodziców do akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy styl 

życia. 

▪ Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków 

psychoaktywnych oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów 

niezgodnych z prawem prowadzone przez specjalistów  z zakresu profilaktyki, 

psychoterapeutów, funkcjonariuszy Policji. 

▪ Wzbogacanie wiedzy i umiejętności rodziców w ramach organizowanych spotkań, 

szkoleń, warsztatów na temat umiejętności wychowawczych. 

▪ Spotkania z rodzicami wychowawców i pedagoga szkolnego, przedstawianie diagnozy 

problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualne 

wskazówki, porady. 

▪ Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związaniem  

z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, 
organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie 

stosownych działań.  
 

 

VII. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych, 

zajęciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań 

ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychofizycznych i społecznych  
 

Zajęcia profilaktyczne prowadzą: 
 

▪ wychowawcy klas, w oparciu o plany wychowawcy klasy, w ramach godzin 

wychowawczych 

▪ nauczyciele przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają 

zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom 

▪ w ramach zajęć edukacyjnych nauczyciele realizujący wychowanie do życia  

w rodzinie 

▪ świetlica szkolna angażuje dzieci w rozmaite konkursy, zabawy i ćwiczenia  

z zakresu profilaktyki i zdrowia 

▪ nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe 

▪ pedagog prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, inne  

o charakterze terapeutycznym  

▪ podczas lekcji wychowawczych, zajęć pedagogicznych i bibliotecznych  

realizuje się zagadnienia, ćwiczenia i zadania z programów profilaktycznych 

rekomendowanych przez MEN  - szkoła posiada osoby mające uprawnienia  

do realizacji tych programów Spójrz Inaczej, Program Siedmiu Kroków, Znajdź 

Właściwe Rozwiązanie 
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VIII. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań 

ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia 
 

Wybór przekazywanych wychowankom treści oraz stosowanych form pracy odbywa  

się zgodnie z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz percepcyjnymi.  

Podejmowane działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia 

uzależnieniem oraz występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi.  

Pod uwagę są brane między innymi następujące zagrożenia: 

▪ zagrożenia wynikające z wagarowania 

▪ zagrożenia związane z uzależnieniami 

▪ zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym (w drodze do i ze szkoły) 

▪ zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy i agresji (w szkole i poza nią) 

▪ zagrożenia związane z nie higienicznym stylem życia (siedzenie przed komputerem) 

▪ zagrożenia związane z niebezpieczeństwami występujące w Internecie 

 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonuje wychowawca klasy planując pracę wychowawczą  

i zapobiegawczą w danym roku szkolnym, uwzględniając informacje uzyskane od innych 

nauczycieli, wychowawców oraz pedagoga, dokonując okresowej oceny sytuacji 

wychowawczej w klasie i szkole. 
 

Bieżące problemy wychowawcze omawia się na zespołach klasowych, natychmiast ustala się 

działania interwencyjne i pomocowe wobec ucznia, grupy.  
 

Ponadto szkoła podejmuje działania zapobiegawcze poprzez różnorodność form i treści  

profilaktycznych, organizowanie akcji i imprez o charakterze profilaktycznym oraz zajęć z: 

wychowawcą, pracownikami KMP w Koninie i Straży Gminnej, ratownikami medycznymi  

(odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym) 

oraz pedagogiem szkolnym. 

 

IX. Edukacja rówieśnicza 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzymowie: 

▪ biorą aktywny udział organizując na terenie szkoły pomoc koleżeńską, 

▪ organizują akcje charytatywne 

▪ podejmują i propagują działania wolontarystyczne /np. praca w schronisku  

dla zwierząt, pomoc dzieciom w świetlicy środowiskowej/ 

▪ przygotowują gazetki ścienne dotyczące problemów młodzieży 

▪ uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, koła sportowe 

▪ uczęszczają na zajęcia w GOK w Brzeźnie 

▪ propagują zdrowy styl życia poprzez udział w konkursach, zawodach 

sportowych 

▪ uczestniczą oraz współorganizują Dzień profilaktyki w szkole – coroczne 

podsumowanie  działań profilaktycznych szkoły, promocja zdrowego stylu 

życia   
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X. Sposób i metody współpracy szkoły ze służbą zdrowia i Policją  

w sytuacjach wymagających interwencji  
 
Współpraca z Policją 
 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista  

ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego 

znajduje się szkoła/placówka. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich  

i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc  

na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem  

i dobrem uczniów. 

W ramach współpracy ze szkołą organizuje się: 

▪ spotkania pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. 

nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

▪ spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, 

zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

▪ informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży, 

▪ udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

▪ wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji  

i przestępczości nieletnich. 

 

Współpraca ze służbą zdrowia 
 

▪ Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie.  

▪ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych w Krzymowie. 

− W sytuacji potrzeby (np. podejrzenie zagrożenia zdrowia  dziecka, niewydolność 

wychowawcza rodzinny) dyrektor lub pedagog konsultuje się bezpośrednio  

z lekarzem rodzinnym. 

− Pedagog jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie 

Gminy w Krzymowie. Na spotkaniach ma bezpośredni kontakt z lekarzem 

rodzinnym, na bieżąco omawia problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w celu 

podjęcia działań prozdrowotnych na terenie szkoły.  
 

▪ Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Koninie – Sekcja Oświaty 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:  

− realizacja programów prozdrowotnych na terenie szkoły 

− szkolenia dla koordynatora zdrowotnego 

− współpraca przy realizacji działań prozdrowotnych. 
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XI. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 

wspierającymi działalność szkoły w zakresie rozwiazywania 

problemów dzieci i młodzieży 
 

Szkoła Podstawowa w Krzymowie współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę  

w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i zdrowotnych:  
 

− PPIS w Koninie-Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  

− KMP w Koninie (Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Prewencji), Komisariat 

Policji w Starym Mieście – Dzielnicowi,  

− Straż Gminna w Krzymowie  

− GOPS w Krzymowie, we Władysławowie, w Kościelcu 

− PCPR w Koninie 

− Sąd Rejonowy w Koninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich –Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej – Kuratorzy Rodzinni  

− Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie 

− Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinne w Krzymowie, pielęgniarka szkolna 

− Urząd Gminy w Krzymowie, Radni Gminy Krzymów, Starostwo Powiatowe 

− Parafia NP. NMP w Krzymowie 

− OSP w Krzymowie, GKRPAiN 

− Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni 

− Świetlica Środowiskowa w Krzymowie 

− Szkoły z terenu gminy 

− Gminna Biblioteka Publiczna 

− Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie 

− Rada Rodziców ZS w Krzymowie 

− Fundacja Podaj Dalej 

− ZHP  

− nasi sponsorzy, osoby wspierające szkołę w działaniach zdrowotnych  

i profilaktycznych  

− Konińska Gazeta Internetowa 

− Gminna Gazeta – Wiadomości Gminne  
 

XII. Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Rozwijanie  

ich poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania 

różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej 
 

Szkoła rozwija poczucie własnej wartości dziecka oraz motywuje do podejmowania różnych 

form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajając potrzeby psychiczne  

i społeczne, rozwijając zainteresowania i umiejętności psychospołeczne poprzez:  
 

▪ organizowanie działań profilaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych  

▪ organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

▪ organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających uczniom możliwość rozwoju 

zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego  

▪ organizowanie pomocy materialnej dla uczniów  

▪ pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami  

(prowadzenie mediacji szkolnych)  

▪ organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego  

▪ współpracując ze świetlicą środowiskową w Krzymowie. 
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XIII. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki 

uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu 

podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia 

uzależnieniem 
 

▪ Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Krzymowie  

w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży  

oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia obywa się 

zgodnie z potrzebami szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem doskonalenia 

zawodowego. 

▪ Doskonalenie nauczycieli odbywa się przy współpracy z Gminną Komisją  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani. 

▪ Dyrektor, pedagog, nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie stosowania procedur 

Niebieskiej Karty oraz stosowania procedur Interwencji Kryzysowej.  
 

 

 

XIV. Systematyczna ocena efektów podejmowanych działań  

wychowawczych i zapobiegawczych 
 
 

Członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Krzymowie systematycznie dokonują oceny efektów podejmowanych działań 

wychowawczych i zapobiegawczych poprzez:  
 

 

 

▪ ewaluacje Programu wychowawczego-profilaktycznego, raporty z ewaluacji  

▪ sprawozdania półroczne i roczne wychowawców klas, pedagoga, bibliotekarza, 

nauczycieli świetlicy szkolnej, Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i doradztwa zawodowego 

▪ pracę w Zespole ds. Programu wychowawczo-profilaktycznego /analiza bieżącej 

sytuacji wychowawczej, problemów i zagrożeń/ 

▪ prace w zespołach klasowych 

▪ diagnozę środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów /ankiety dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli/. 
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