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I.

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
demoralizacją.
Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole
zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003
r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły
i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców
i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają,
posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.
Podstawy prawne stosowanych procedur:
➢ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z

➢
➢
➢
➢

➢
➢

1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm.
/oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003r.
Nr 24 poz. 198/.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r.
w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości nieletnich.
Ustawa z dnia 7 września 199 lr. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z
późn. zm./
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/.
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PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

II.

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o spożywanie alkoholu lub
innych środków odurzających na terenie szkoły lub gdy na terenie szkoły znajduje się
uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa lub jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nauczyciel informuje o tym
wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
przekazuje pod opiekę pielęgniarce szkolnej(jeśli taka w szkole jest zatrudniona) lub
innemu pracownikowi szkoły. W szczególnych wypadkach po konsultacji z pielęgniarką
wzywa lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej.
3. Wychowawca informuje o zaistniałym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego oraz wzywa
do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.
Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w obecności pedagoga/psychologa
szkolnego

i/lub

dyrektora

szkoły.

Zobowiązuje

ucznia

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej należy zaproponować
rodzicom

skierowanie

ucznia

do

specjalistycznej

placówki.

Z przeprowadzonej interwencji wychowawca/ pedagog sporządza notatkę, którą podpisują
uczestnicy rozmowy.
4. Gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób
dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. W przypadku stwierdzenia stanu
nietrzeźwości1 policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do
policyjnych

pomieszczeń

dla

osób

zatrzymanych

-

na

czas

niezbędny

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się
rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
5. Jeżeli nadal obserwuje się postępujący proces demoralizacji dziecka, a rodzice nie
1

Stężenie we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.25 mg alkoholu
w 1dm3
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współpracują ze szkołą dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd
rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
6. Podobnie w sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji
tych instytucji.
7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który 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 fakcie powiadomić policję.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
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Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego

III.

pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Podstawa prawna
➢ Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, art.l4, art.40.(Dz.U. z 2007 Nr 70 poz.473 ze zm.)
➢ Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. z 2010r. nr 3 poz 178 ze zm)
➢ Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r poz. 124)

1.

Nauczyciel, który podejrzewa, ze na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzający, informuje o tym niezwłocznie wychowawcę
klasy lub pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

2.

Z uwagi na bezpieczeństwo ucznia odizolowuje ucznia od klasy, pamiętając,
aby nie zostawiać go samego i sprawuje nad nim opiekę

3.

Nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy
medycznej

4.

Wychowawca

ucznia

lub

i

ich

niezwłocznego

zobowiązuje

do

dyrektor

powiadamia
odebrania

telefonicznie

dziecka

ze

rodziców

szkoły,

chyba,

że wcześniej został zabrany przez pogotowie.
5.

Podczas spotkania z rodzicami obecni są: dyrektor szkoły, wychowawca ucznia oraz
pedagog /psycholog szkolny. Z rozmowy z rodzicami sporządza się notatkę
o przebiegu rozmowy. Wszyscy uczestnicy spotkania podpisują notatkę . Rodzice
potwierdzają odbiór dziecka ze szkoły.

6.

Jeśli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami ucznia lekarz z pogotowia
decyduje o zabraniu ucznia do szpitala lub przekazania go funkcjonariuszom policji.

7.

Należy powiadomić Policję w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowanie nieletniego
i zaistniała sytuacja dają powody do interwencji Policji

8.

W przypadku powtarzania się podobnych zdarzeń w stosunku do tego samego ucznia,
dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym policję oraz sąd rodzinny, gdy uczeń nie
ukończył 18 roku życia.

9.

W przypadku spożywania na terenie szkoły alkoholu przez ucznia, który ukończył 17 lat
dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić policję, gdyż czyn ten stanowi wykroczenie.

10. Wobec ucznia, który był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
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stosowane są kary przewidziane w Statucie Szkoły.
Art. 4 Upn i art. 304 Kpk
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego ściganego z urzędu przez ucznia, który nie
ukończył 17 lat należy zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny, a w przypadku popełnienia
przestępstwa ściganego z urzędu przez ucznia, który ukończył 17 lat - Prokuraturę lub Policję.
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IV.

Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel(inny pracownik szkoły)
zauważy, że uczeń pali papierosy, e-papierosy.
1. Nauczyciel interweniujący powinien poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy lub

pedagoga/psychologa.
2. Nauczyciel interweniujący odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym w module

zachowanie poprzez wpisanie uwagi.
3. Jeśli

sytuacja

powtarza

się

notorycznie

wychowawca(w

porozumieniu

z pedagogiem/psychologa) wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa
się w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły. Z rozmowy sporządza się notatkę. Notatkę
podpisują wszyscy uczestnicy rozmowy. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru
nad dzieckiem.
4. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą z uczniem. Uczeń

zobowiązuje się w formie pisemnej do niepalenia papierosów.
5. W przypadku notorycznego łamania zakazu palenia papierosów traktowanego jako

demoralizacja decyzją dyrektora szkoły sprawa zostaje przekazana odpowiednim organom
(sąd rodzinny).
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V.

Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia np. naruszenie
zasad współżycia społecznego, niszczenia mienia szkolnego, agresywne zachowanie w
stosunku do uczniów, nauczycieli itd.

1. Przekazanie informacji wychowawcy klasy, psychologowi/pedagogowi szkolnemu.
2. Odnotowanie tego faktu w dzienniku elektronicznym(moduł zachowanie)
3. Wezwanie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przekazanie im informacji dotyczącej
negatywnego zachowania ucznia.
4. Udzielenie nagany i zobowiązanie ucznia w obecności rodziców do zaniechania
negatywnego postępowania.
5. Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz stałego kontaktu
z wychowawcą klasy.
6. Zastosowanie kar zgodnie ze Statutem Szkoły.
7. W przypadku, kiedy uczeń nadal przejawia negatywne zachowania, a rodzice odmawiają lub
me nawiązują współpracy (pomimo wezwań), wówczas psycholog/pedagog szkolny
sporządza pisemną informację i kieruje wniosek do dyrektora szkoły a dyrektor do sądu
rodzinnego lub do policji (specjalisty ds. nieletnich) o wsparcie działań wychowawczych
wobec ucznia.
8. Sporządzenie pisemnej

notatki i przekazanie jej dyrektorowi szkoły. Notatka

przechowywana jest w teczce osobowej ucznia.
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VI.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły
substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona
substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
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Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada

VII.

przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
1. Nauczyciel interweniujący w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.)

ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolne
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 nauczyciel interweniujący powiadamia dyrektora szkoły oraz

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji

i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera
do ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić
w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel interweniujący
dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi
spostrzeżeniami.

UWAGA!
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
w Polsce karalne jest:
• posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
• wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
•

udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie
do użycia;

• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających
• a także wyrabianie, posiadanie, zbywanie, nabywanie lub przechowywanie przyrządów do

nielegalnego wytwarzania lub przetwarzania środków odurzających

lub substancji

psychoaktywnych.
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów Ustawy
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o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13lat,
a nie ukończył 17lat.
Z przestępstwem mamy do czynienia jeśli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń,
który ukończył 17lat.
W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
– Kodeks Postępowania Karnego. W każdy przypadku popełniania czynu karalnego przez ucznia,
który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia
przestępstwa

przez

ucznia

który

ukończył

(art. 4 UPN i art. 304 KPK).
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17

rok

życia

prokuratora

lub

policję

VIII. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia zachowań agresywnych.
1. Nauczyciel,

który

zauważy

zachowanie

agresywne

ucznia

lub

zostanie

o nim poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie
okoliczności zdarzenia.
3. W przypadku gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy
zniszczeniu, wychowawca wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może
zadośćuczynić efektom swojego działania.
4. Jeśli

uczeń

jest

niepełnoletni

formę

zadośćuczynienia

ustala się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
5. W przypadku gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi,
wychowawca przeprowadza rozmowę ze sprawcą i poszkodowanym w celu ustalenia
okoliczności zdarzenia, ustala także ze sprawcą formę zadośćuczynienia.
6. W przypadkach objętych przepisami Kodeksu Postępowania Karnego stosuje się
przepisy zawarte w tym kodeksie(przestępstwo ścigane z urzędu lub na wniosek
poszkodowanego).
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IX.

Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
1. Nauczyciel interweniujący niezwłocznie powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły
2. Wspólnie z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków

zdarzenia
3. przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) wychowawcy

lub pedagogowi pod opiekę,
4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia - sprawcy,
5. Niezwłocznie w porozumieniu z dyrektorem powiadamia policje, w przypadku

gdy sprawa jest z kategorii przestępstw z kodeksu karnego ściganych z urzędu
lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6. Nauczyciel interweniujący, wychowawca lub pedagog zabezpiecza ewentualne

dowody przestępstwa, lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje
je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca
go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

UWAGA!
Instytucje państwowe, dowiedziawszy się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego
ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz
przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów
popełnienia przestępstwa.( art.4§2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich)
Kategorie przestępstw z kodeksu karnego ścigane z urzędu:
• udział w bójce lub pobiciu;
• doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania sie
innej czynności seksualnej;
• znęcanie się;
• wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia na
złożone zeznania;
• podrabianie dokumentów;
• kradzież;
• kradzież z włamaniem;
• rozbój;
• przywłaszczenie;
• oszustwo.
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X.

Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu
karalnego.
1. Nauczyciel interweniujący pozostawia poszkodowanego ucznia pod opieką

pielęgniarki(jeśli jest zatrudniona) lub wyznaczonego nauczyciela, która udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnia mu pomoc poprzez wezwanie
lekarza w przypadku kiedy ofiara dozna obrażeń.
2. Nauczyciel interweniujący niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia.
4. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem niezwłocznie wzywa policję

w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów
przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

13

XI.

Procedura reagowania – autoagresja ucznia.

Działania uprzedzające
1. Monitorowanie przez wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga stanu
psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, chronicznego stresu,
objawy depresji.
Działania interwencyjne
1. osoba interweniująca ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia;
2. nie pozostawia ucznia samego;
3. usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru;
4. przeprowadza ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce (pod opiekę pielęgniarki

szkolnej, pedagoga/psychologa)
5. dokonuje ona szybkiej oceny dalszych zagrożeń, np. wg klucza:
a)

RYZYKO UMIARKOWANE - np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi
jak to zrobi, nie było wcześniejszych prób;

b)

DUŻE RYZYKO- np. wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi jak
to zrobi, były wcześniejsze próby;

c)

EKSTREMALNE RYZYKO- np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe,
uczeń dokonał samookaleczenia, podjął inne działania zagrażające
zdrowiu/życiu

6.

zbiera wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia;

7.

zawiadamia Dyrekcję Szkoły;

8.

wzywa pomoc (pogotowie, policję, straż), jeśli potrzeba;

9.

uczniowi towarzyszy osoba interweniująca lub pedagog/psycholog (nie może
zostać sam);

10. zawiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły o wynikach swojej oceny sytuacji
(ryzyka);
11. wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów prawnych;
12. powołany przez Dyrektora Szkolny Zespół Kryzysowy dokonuje wyboru
priorytetów działania uzależniając je od oceny sytuacji;
13. zespół ustala strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów;
14. personel szkoły chroni ucznia oraz inne osoby
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przed

zbędnymi

czynnikami

traumatyzującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.)
Działania naprawcze
1. zespół powołany przez dyrektora dokonuje diagnoz ryzyka ponowienia zamachu
uwzględniając, że odratowana osobam nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie
z problemami życiowymi;
2. zespół konsultuje dalszą strategię ze specjalistami poradni PP, Centrum
Interwencji Kryzysowej lub placówką opieki zdrowotnej;
3. zespół podejmuje próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia
bliskiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo oraz skontaktowała się ze specjalistą.

15

XII.

Procedura reagowania - żałoba po śmierci ucznia.
(uwaga: za wyjątkiem śmierci samobójczej).

Działania uprzedzające
1.

omówienie procedury postępowania na forum Szkolnego Zespołu Kryzysowego;

2.

omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu
pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

Działania interwencyjne
1.

Dyrektor informuje o sytuacji nauczycieli, wychowawców;

2.

Pedagog/psycholog

przypomina

(podaje)

zasady

kierowania

dyskusją

z elementami odreagowania z uczniami, na potrzeby godzin wychowawczych,
innych lekcji (daje materiały instruktażowe);
3.

Wychowawca informuje uczniów na forum klasy; (opowiada o okolicznościach
śmierci, uwzględniając życzenia rodziny zmarłego);

4.

Jeśli istnieje taka potrzeba należy stworzyć warunki uczestniczenia
w

ceremoniach

pogrzebowych,

uroczystościach

o

charakterze

„wspominkowym” itp.;
Działania naprawcze
1.

Wychowawca ocenia potrzeby - monitoruje stan psychiczny uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwraca uwagę na
uczniów, u których stwierdza szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji;

2.

Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z pedagogiem/psychologiem
szkolnym lub specjalistą z poradni PP;

3.

Wychowawca, po konsultacji z pedagogiem /psychologiem organizuje spotkanie, którego celem jest wymiana doświadczeń związanych ze zdarzeniem,
mobilizacja indywidualnych sposobów radzenia sobie ze skutkami zdarzenia,
udzielanie informacji o dalszych planach, działaniach, konsekwencjach, a także
monitorowanie stanu emocjonalnego poszkodowanych.

4.

Wychowawca

wraz

z

pedagogiem

/psychologiem

ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.
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ułatwia

kontakt

XIII. Procedura reagowania - konieczność zawiadomienia o śmierci ucznia.
O śmierci ucznia lub nauczyciela, która miała miejsce na terenie szkoły lub w związku
z zajęciami szkolnymi, wycieczkami, koloniami itp. powinien poinformować rodzinę dyrektor
szkoły lub osoba upoważniona (jednak musi ona bezpośrednio kojarzyć się z władzami szkoły).
Dotyczy to sytuacji, kiedy jest na to czas. Pozostałe przypadki pozostają w gestii policji, lekarzy,
psychologów itp. W sytuacji, gdy wyznaczona osoba nie czuje się na siłach do konfrontacji
z ekstremalnymi emocjami przeżywanymi przez rodzinę, która doświadczyła śmierci np. dziecka,
wówczas zadanie to powinien przejąć na siebie psycholog lub pedagog.
1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz. Należy
unikać powiadamiania za pomocą telefonu lub poczty, jeśli jest to tylko możliwe.
2. Powiadamianie o śmierci musi spełnić następujące warunki:
• dostarczyć niezbędnych informacji;
• udzielić pierwszego wsparcia dla ofiar;
• ochronić godność;
• okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.

3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia
tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób mu najbliższych.
4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą
powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca,
krążenie, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby
powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo
emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie
wsparcie pogotowia medycznego, żeby umożliwić w razie potrzeby, natychmiastową
interwencję lekarską.
5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się przez co najmniej dwie osoby. Jedna
udziela

informacji,

druga

zaś

obserwuje

reakcje

osoby

powiadamianej.

Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.
6. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze, bez „owijania w bawełnę”
i dorabiania różnych historii. Np. „Mam dla pani / pana bardzo złą wiadomość: pani
/ pana bliski nie żyje”. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość i zrozumienie.
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Tak jak w przypadku standardowych kondolencji. Należy zachować się empatycznie,
w razie potrzeby udzielić wsparcia fizycznego np. objąć osobę, podać chusteczkę
do nosa.
7. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie
wymagała osoba powiadamiana. Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe.
Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących
się do drugorzędnych elementów sprawy.
8. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego zaproponować
pomoc w zawiadamianiu innych bliskich, zapytać się czy jest coś co możemy zrobić
dla rodziny zmarłego.
9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawiać rodziny i bliskich zmarłego
samych bez opieki. Powinien zostać pracownik socjalny lub psycholog, tak długo,
aż minie pierwsza reakcja - szok lub pojawią się osoby bliskie np. członkowie
rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon,
ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub / i wsparcia, w razie potrzeby. Aby
rodzina ofiary nie czuła się pozostawiona sama sobie, podać namiary instytucji
udzielających wsparcia (np. psychologowie)
10. Rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich.
Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.
11. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub
nastolatkom.
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XIV. Procedura reagowania - epizod psychotyczny ucznia.
Działania uprzedzające
1. zrobienie

listy symptomów psychotycznych - zaproszenie specjalisty

w tej dziedzinie, omówienie skuteczne metody reagowania;
2. omówienie procedury na forum Szkolnego Zespołu Kryzysowego;
3. zapoznanie się i udostępnienie innym „10 tez o schizofrenii” opracowanych

przez Towarzystwo Psychiatryczne (WPA);
4. sprawdzenie, jak skutecznie wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji

zagrożenia zdrowia/ życia, także spowodowanego atakami psychozy;
5. opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, placówek zajmujących

się udzielaniem pomocy osobom chorym psychicznie.
Działania interwencyjne:
1. osoba interweniująca nie pozostawia ucznia samego(reaguje spokojnie,

łagodnie);
2. bez rozgłosu przeprowadza ucznia w spokojne miejsce (gabinet lekarski, gabinet

psychologa/pedagoga);
3. na ile to możliwe, nie rozpowszechnia w szkole informacji o zdarzeniu;

informuje o zdarzeniu dyrekcję szkoły, wychowawcę, pedagoga/psychologa;
4. zawiadamia pogotowie ratunkowe (999, 112)
5. nie skupia się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza, czy nie - pozostawia

to lekarzom.
Działania naprawcze:
1. jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę –

np. przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „Czym jest choroba
psychiczna” (jeżeli fakt choroby jest ogólnie znany):
2. jeżeli uczeń sobie tego nie życzy - nie informować klasy;
3. wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określaniu wymagań

wobec ucznia;
4. konsultować postępowanie z lekarzem oddziałowym, na którym leczy się uczeń,

który to lekarz jednak nie musi udzielić informacji;
5. udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość

skorzystania z form pomocy dostępnych w PPP, PZP, przyszpitalnych grupach
wsparcia.
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XV.

Procedura reagowania: incydent bombowy i obca osoba w szkole.

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, lub podejrzane obcej osoby należy zapewnić
bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób
postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. powiadomić dyrektora
szkoły, który przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby; w przypadku
nieobecności dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje działania leżące w gestii
dyrektora.
Symptomy wystąpienia zagrożenia
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych
o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Zainteresowania i uwagi
wymagają:
• rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;
• pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
• osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, wzbudzające podejrzenie
swoim zachowaniem,
• samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach,
tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez
masowych i zgromadzeń.
O swoich spostrzeżeniach informujemy: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu lub
Policję.
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia
bombowego:
1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba
odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo(dyrektor szkoły).
2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby
pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe,
pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
3. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
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kierowanie akcją.
4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy
pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego
bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego
pochodzenia.
6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice,
strychy) oraz najbliższe

otoczenie

zewnętrzne

obiektu sprawdzają

i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
w danej instytucji.
7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy
powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój

i

opanowanie,

pozwoli

to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
9. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając
rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
10. Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz
jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki
i komórki organizacyjne Policji.
Zasady zachowania się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia
„bomby”:
1. Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, stosujemy się do poleceń

Policji.
2. Jak najszybciej oddalamy się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze

informujemy o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie
zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udajemy się do

wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami
upoważnionych osób.
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XVI.

Procedury reagowania na obecność osób obcych wchodzących na teren szkoły.

1.

Ze względu na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ucznia
w czasie zajęć lekcyjnych czynne jest tylko jedno objęte kontrolą nauczyciela
dyżurującego wejście do szkoły(2 piętro budynku)

2.

Sale lekcyjne są zamknięte w czasie przerw.

3.

Obecność obcych osób jest bezwzględnie monitorowana.

4.

W przypadku podejrzenia niewłaściwych zachowań osób obcych na terenie
szkoły należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły

5.

Dyrekcja szkoły przypadkach mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
ucznia zawiadamia właściwy organ (Policja, itd.)
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