„Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego”

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH
Szkoła Podstawowa nr 3
im Kornela Makuszyńskiego w Będzinie
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Procedura postępowania w przypadku złamania przez ucznia
zakazu

korzystania

w

czasie

zajęć

lekcyjnych

z

telefonu

komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego
urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.
VI.

Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają
współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo
(rodzice uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub przejawiający
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I.

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się
ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.
1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów).
2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy lub pedagoga, psychologa
szkolnego o zdarzeniu.
3. Wychowawca

lub

pedagog,

psycholog

szkolny

przeprowadza

rozmowę z uczniem/uczniami na temat zdarzenia, sporządza
notatkę

(opis

zdarzenia,

osoby

uczestniczące,

sprawca,

poszkodowany).
4. Wychowawca

informuje

ucznia/uczniów,

rodziców

uczestników

(opiekunów

zdarzenia

o

prawnych)

zaistniałej

sytuacji

(odnotowuje ten fakt w dzienniku).
5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt
do pedagoga, psychologa szkolnego oraz powiadamia dyrektora
szkoły

o

przypadkach

szczególnie

drastycznych

zachowań

agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).
6. Wychowawca uczniów w porozumieniu z dyrektorem szkoły stosuje
wobec ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.
II.

Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się
nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
Działania wychowawcy:
1. Rodzic

ma

obowiązek

poinformować

szkołę

o

przyczynach

nieobecności dziecka.
2. Jeżeli

przez

dwa

tygodnie

nie

ma

informacji

od

rodziców

o przyczynach nieobecności dziecka wychowawca ma obowiązek
rozpoznać

przyczynę

nieobecności

ucznia

w

szkole,

poprzez

nawiązanie kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub
uczniem (telefon, wyjście do domu, list polecony z podpisem
dyrektora szkoły).
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3. Jeżeli nieobecność przedłuża się wychowawca zgłasza sprawę
pedagogowi, psychologowi szkolnemu.
Działania pedagoga i psychologa szkolnego:
1. Pedagog, psycholog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia
zobowiązując

ich

na

piśmie

do

zapewnienia

regularnego

uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
2. Pedagog, psycholog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania
na zajęcia szkolne na piśmie.
3. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców pisemnego
zobowiązania,

pedagog

lub

psycholog

wszczyna

proces

administracyjno- prawny (sąd rodzinny i nieletnich, wydział oświaty
- organ prowadzący szkołę, może zawiadomić dzielnicowego).
III.

Procedura postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy
samowolnego opuszczenia szkoły.
1. Wychowawca

powiadamia

telefonicznie

rodziców

(opiekunów

prawnych o nieobecnościach ucznia na lekcjach.
2. Ustala we współpracy z pedagogiem, psychologiem

szkolnym

przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia w czasie nieobecności
w szkole.
3. Wzywa
i

do

szkoły

przeprowadza

rodziców

rozmowę

z

(opiekunów
rodzicami

w

Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów

prawnych)

ucznia

obecności

ucznia.

lub samowolnego

opuszczania szkoły, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka.
Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę
z przeprowadzonej rozmowy podpisaną przez rodzica i ucznia (do
teczki wychowawcy).
4. W

przypadku

spowodowanej

braku

poprawy

wagarami

i

częstej

informuje

psychologa szkolnego.
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5. Pedagog, psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa
rodziców na rozmowę celem wyjaśnienia sytuacji i poinformowania
rodziców

(prawnych

opiekunów)

ucznia

o

konsekwencjach

wynikających z nierealizowania obowiązku szkolnego przez dziecko.
6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki
oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie sąd
rodzinny lub policję oraz organ prowadzący.
IV.

Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń samowolnie opuści
świetlicę szkolną.
1. Każdy

rodzic

zapisujący

dziecko

do

świetlicy

szkolnej

jest

zobowiązany do złożenia deklaracji, w której jest zawarta umowa
odnośnie uczestniczenia ucznia w zajęciach.
2. Każdy uczeń, oczekujący na przewóz, dodatkowe zajęcia bądź
rodziców/opiekunów po lekcjach zobowiązany jest do zgłoszenia się
do świetlicy szkolnej.
3. Nauczyciel wychowawca świetlicy ocenia przyczynę ewentualnej
nieobecności ucznia w świetlicy i zaznacza nieobecność w dzienniku
zajęć.
4. Informuje rodziców (opiekunów prawnych) o fakcie opuszczenia
świetlicy lub nieobecności ucznia na zajęciach. Ustala wspólnie
z rodzicami strategię działania.
5. W

przypadku

powtarzania

się

sytuacji

do wychowawcy ucznia i pedagoga szkolnego.
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V.

Procedura postępowania w przypadku złamania przez ucznia
zakazu

korzystania

w

czasie

zajęć

lekcyjnych

z

telefonu

komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego
urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.
1. Nauczyciel ma obowiązek zareagować w przypadku, gdy bez jego
zgody,

na

zajęciach

lekcyjnych

uczeń

korzysta

z

telefonu

komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego bądź innego
urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.
2. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien lub tylko podejrzewa,
że doszło do rejestracji dźwięku/obrazu ma prawo żądać od ucznia
ujawnienia nagrania i przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji
(w obecności innej osoby dorosłej). Zabezpiecza sprzęt wykorzystany
do rejestracji w celu uniemożliwienia jej skasowania i przekazuje
go wychowawcy, pedagogowi, psychologowi lub dyrektorowi szkoły.
3. Wychowawca i pedagog, psycholog szkolny przeprowadzają rozmowę
z uczniem, ustalają okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu
rejestrującego na lekcji i za jego zgodą odtwarzają ewentualne
nagranie. Sprzęt oddawany jest do depozytu, do momentu odbioru
przez

rodzica/opiekuna,

który

zobowiązany

zostanie

do natychmiastowego skasowania nagrania. Wychowawca sporządza
notatkę z rozmowy z uczniem i rodzicem/opiekunem.
4. W przypadku, gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania nauczyciel
powiadamia o tym fakcie wychowawcę, pedagoga, psychologa
szkolnego lub dyrektora szkoły. W przypadku, gdy uczeń nadal
odmawia ujawnienia nagrania lub nie chciał dobrowolnie przekazać
sprzętu nauczycielowi, odprowadzany jest do sekretariatu szkoły,
gdzie

pod

opieką

osoby

dorosłej

oczekuje

na

przybycie

rodzica/opiekuna. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem
w obecności rodziców, zobowiązuje ich
skasowania
związane

ewentualnego
z

jego

nagrania

i

upowszechnianiem
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Wychowawca

sporządza

notatkę

z

rozmowy

z

uczniem

i rodzicem/opiekunem.
5. W przypadku, gdy uczeń ponownie złamie zakaz rejestrowania zajęć
lekcyjnych bez zgody nauczyciela lub upowszechnia bądź publikuje
dokonane nagrania (np. w Internecie) podlega karom statutowym,
w tym powiadomienia Policji lub Sądu Rodzinnego.
VI.

Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają
współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo
(rodzice uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub przejawiający
zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych,
dziecko

jest

uczestnikiem

lub

ofiarą

przemocy

domowej,

nieuregulowana jest sytuacja prawna dziecka).
1. Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji
pedagoga, psychologa

szkolnego, z którym udaje się na wywiad

środowiskowy do miejsca zamieszkania ucznia.
2. W przypadku potwierdzenia złej sytuacji domowej ucznia pedagog,
psycholog szkolny informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
3. Problem zostaje objęty pracą zespołu wychowawczego w celu
udzielenia pomocy dziecku.
4. Pedagog szkolny nawiązuje współpracę z MOPS oraz informuje
na piśmie o sprawie sąd rodzinny.
VII.

Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia
papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.
1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły
powinna poinformować wychowawcę lub pedagoga, psychologa
szkolnego.
2. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej
ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał
zawartość

torby

szkolnej

oraz

kieszeni

we

własnej

odzieży.

(Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności
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przeszukania

odzieży,

ani

teczki

ucznia

–

jest

to

czynność

zabezpiecza

papierosy

zastrzeżona wyłącznie dla policji]).
3. Wychowawca/pedagog/psycholog

szkolny

i dopilnowuje, by sprawca uporządkował miejsce zdarzenia.
4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację
o paleniu papierosów przez dziecko.
5. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje
ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś
do

szczególnego

nadzoru

nad

dzieckiem.

Sporządza

notatkę

o zaistniałym incydencie, która podpisuje rodzic (opiekun) dziecka
(do teczki wychowawcy).
6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów,
wychowawca

powiadamia

pedagoga,

psychologa

szkolnego

i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec wychowanków kary określone
w

Statucie

Szkoły,

łącznie

z

powiadomieniem

Wydziału

ds. Nieletnich Policji, Sadu Rodzinnego (demoralizacja).
VIII.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska
informacje, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia

się

w

stan

odurzenia,

bądź

przejawia

inne

zachowania świadczące o demoralizacji.
1. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uzyskanej informacji
wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa

szkolnego

i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych)
ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę
z

rodzicami

potwierdzenia
negatywnego

oraz

uczniem,

informacji,

w

ich

zobowiązuje

postępowania,

obecności.
ucznia

rodziców

zaś

W
do

przypadku
zaniechania

bezwzględnie

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji
profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka
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do specjalistycznej placówki i udział dziecka

w programie

terapeutycznym.
4. W
z

przypadku,

gdy

wiarygodnych

rodzice

źródeł

odmówią

napływają

współpracy,

informacje

o

a

nadal

przejawach

demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd
rodzinny lub policję (grupę ds. nieletnich).
5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej
środki
i

oddziaływań

rodzicami,

wychowawczych

ostrzeżenia

przed

(rozmowy

z

konsekwencjami,

z pedagogiem i psychologiem itp.), a ich zastosowanie

uczniem
spotkania

nie przynosi

oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny
lub policję (grupę ds. nieletnich).
IX.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem
alkoholu lub narkotyków.
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę
klasy i pedagoga/psychologa szkolnego.
2. Zapewnia uczniowi opiekę, odizolowuje go od innych uczniów,
stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie
dziecka. (Nie należy zostawiać ucznia samego!).
3. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny powiadamia o zaistniałej
sytuacji dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły organizuje udzielenie uczniowi pomocy medycznej.
Wychowawca

i

pedagog/psycholog

szkolny/dyrektor

szkoły

przeprowadzają rozmowę z uczniem (w miarę jego psychofizycznych
możliwości) w celu ustalenia ilości wypitego alkoholu lub zażytego
środka, sposobu jego pozyskania i źródła pochodzenia. Ustalają
miejsce spożycia oraz współuczestników zdarzenia.
5. Wychowawca/pedagog/psycholog
(prawnych
odebrania

opiekunów)
ucznia

ze

szkolny

dziecka
szkoły.

o

zawiadamia

obowiązku

Rodzice

podpisują

rodziców

niezwłocznego
oświadczenie

(Załącznik nr 1). Gdy rodzice (opiekunowie) odmawiają odebrania
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dziecka, o jego pozostaniu w szkole, przewiezieniu do placówki
służby zdrowia czy przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom
policji decyduje dyrektor szkoły, który ustala aktualny stan zdrowia
ucznia. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń zostaje przekazany pod
opiekę odpowiednich organów.
6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, jeżeli uczeń będący pod
wpływem

alkoholu

(odurzenia)

jest

agresywny

bądź

swoim

zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu i zdrowiu
innych. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (odurzenia)
policja ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny
do wytrzeźwienia (maksymalnie – 24 godziny). O fakcie umieszczenia
informuje się rodziców (opiekunów prawnych) oraz sąd rodzinny jeśli
uczeń nie ukończył 18 lat.
7. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę
o zajściu, którą podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia (do
teczki wychowawcy).
8. Wychowawca i dyrektor szkoły ustalają wobec ucznia karę określoną
w Statucie Szkoły.
9. W sytuacji, gdy powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły
dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym na piśmie
policji (grupy ds. nieletnich) i sądu rodzinnego.
10.

Pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje

o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogicznopsychologicznej dotyczącej uzależnień.
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Załącznik nr 1
Będzin, ………………………………..

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a potwierdzam, że zostałem/am wezwany/a przez dyrektora szkoły
w związku z podejrzeniem/spożyciem przez mojego syna/moją córkę
………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

alkoholu/środków odurzających na terenie szkoły.
Jednocześnie oświadczam, że nie uważam za zasadne wzywanie do mojego dziecka
Pogotowia Ratunkowego. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u mojego
dziecka zobowiązuję się do wizyty lekarskiej.
Pokrewieństwo z dzieckiem ( mama/ tata/babcia/ dziadek etc.)

.................................................................
(Czytelny podpis)
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X.

Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły)
znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca wyglądem
narkotyk.
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję
przed dostępem do niej niepowołanych osób oraz jej ewentualnym
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. O ile to możliwe próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych)
do kogo znaleziona substancja należy.
3. Powiadamia

o

zaistniałym

zdarzeniu

pedagoga/psychologa

szkolnego i dyrektora szkoły, który wzywa policję.
4. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje
zabezpieczoną

substancję

i

przekazuje

informacje

dotyczące

szczegółów zdarzenia.
XI.

Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń
posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby
uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej
oraz kieszeni we własnej odzieży ewentualnie innych przedmiotów
budzących

podejrzenie,

co

do

ich

związku

z

poszukiwaną

substancją. (Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność
zastrzeżona wyłącznie dla policji!).
2. O

swoich

rodziców

spostrzeżeniach
(prawnych

powiadamia

opiekunów)

dyrektora

ucznia

i

szkoły

oraz

wzywa

ich

do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo żądań, 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.
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4. Jeżeli
po

uczeń

wyda

odpowiednim

substancję

dobrowolnie,

zabezpieczeniu,

zobowiązany

dyrektor
jest

szkoły

przekazać

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

substancję.

Całe

zdarzenie

dokumentuje,

sporządzając

notatkę z ustaleń i spostrzeżeń.
XII.

Procedura

postępowania

w

przypadku

stwierdzenia

faktu

kradzieży przez ucznia.
1. Wychowawca

zawiadamia

o

zdarzeniu

pedagoga/psychologa

szkolnego.
2. We

współpracy

okoliczności

z

pedagogiem/psychologiem

kradzieży

dokonanej

przez

szkolnym

ustala

wychowanka

(z

zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).
3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza
rozmowę z uczniem w ich obecności, z której sporządza notatkę
podpisaną przez rodziców (do teczki wychowawcy).
4. Rodzice/opiekunowie

sprawcy

podejmują

zadośćuczynienie

poszkodowanemu w kradzieży.
5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia
karę określoną w Statucie Szkoły.
XIII.

Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego
lub przestępstwa.
1. Nauczyciel

będący

świadkiem

czynu

niezwłocznie

powiadamia

o zdarzeniu pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły.
2. Przekazuje sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie
szkoły)

pod

opiekę

pedagogowi/psychologowi

szkolnemu

lub

dyrektorowi szkoły.
3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia,
przedmioty kradzieży itp.).
4. We współpracy z pedagogiem/psychologiem ustala okoliczności
czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
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5. Pedagog/psycholog

szkolny

lub

dyrektor

szkoły

powiadamia

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia-sprawcy.
6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy
sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie
jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
XIV.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą
czynu karalnego.
1. Nauczyciel

udziela

pierwszej

pomocy

(przedmedycznej),

bądź

zapewnia jej udzielenia poprzez wezwanie pogotowia w przypadku,
kiedy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłocznie

powiadamia

pedagoga

lub

psychologa

szkolnego

i dyrektora szkoły.
3. Pedagog lub psycholog szkolny powiadamia rodziców (opiekunów
prawnych).
4. Dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy
istnieje

konieczność

profesjonalnego

zabezpieczenia

śladów

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.
XV.

Procedura

postępowania

w

przypadku

uzyskania

informacji

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.
(Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane
z

urzędu:

udział

w

bójce

lub

pobiciu,

doprowadzenie

małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej
czynności seksualnej, znęcanie się, naruszenie nietykalności
cielesnej funkcjonariusza, wywieranie wpływu na świadka,
kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza,
wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo).
1. Osoba będąca świadkiem lub posiadająca informację o popełnieniu
ww. przestępstw natychmiast powiadamia dyrektora szkoły.
2. Dalsze działania podejmuje dyrektor szkoły.
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XVI.

Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub
samobójstwa ucznia.
Każdy pracownik SP 3 w Będzinie ma obowiązek zareagowania
na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego
u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji,
że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy
pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora
szkoły.
A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia
czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.
1. W sytuacji stwierdzenia występowania u ucznia przynajmniej
jednego z poniższych zachowań (o wysokim ryzyku zachowań
samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego
z poniższych czynników):
 mówienie

o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,

 mówienie

wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów

pożegnalnych lub testamentu,
 pozbywanie
 unikanie

się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów,

kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się

w sobie,
 zaniechanie

zajęć,

które

dotychczas

sprawiały

uczniowi

przyjemność,
 przejawianie

dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie

nietypowych zachowań,
 przejawianie

innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się,

zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu,
 przejawianie

zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.,

 podejmowanie
 fascynacja

w przeszłości prób samobójczych,

znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które

popełniły samobójstwo,
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nauczyciel zgłasza ten fakt wychowawcy, pedagogowi, psychologowi
lub dyrektorowi szkoły.
2. Po

rozpoznaniu

sytuacji

zagrożenia,

wychowawca,

pedagog

i psycholog szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne:
 jednoznacznie

ustalają, które z w/w przesłanek występują

u danego ucznia,
 przeprowadzają

analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu

wstępnego ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu
ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia,
 przekazują
 ustalają

informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły,

z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują

pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią.
B. Postępowanie

w

przypadku

uzyskania

informacji,

że

uczeń

zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia,
kolegów, rodziny, osób postronnych)
1. Po rozpoznaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz
dyrektor szkoły podejmują następujące działania:
 nie

pozostawiają ucznia samego, podejmują działania mające

na celu zapewnienie uczniowi poczucie bezpieczeństwa,
 informują

o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców,

 informują

medycznej

rodziców o konieczności natychmiastowej interwencji
lub

terapeutycznej,

przekazują

informacje

o placówkach udzielających pomocy
 przekazują

dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów)

lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia
odpowiednim instytucjom (np. policji).
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C. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń podjął
próbę samobójczą.
1. Po uzyskaniu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor
szkoły,

wychowawca,

pedagog

szkolny

podejmują

następujące

działania:
 jeśli

próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca

(nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora
szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego,
 jeżeli

wymaga tego sytuacja dyrektor niezwłocznie wzywa pomoc

medyczną,
 dyrektor

szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują

oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierająca z uczniem
i

rodzicami

oraz

przekazują

informacje

dotyczące

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,
 jeśli

próba

samobójcza

ma

miejsce

w

domu,

a

rodzic

poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny
przekazuje

rodzicom

informacje

dotyczące

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,
o

próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod

rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz
obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez
wszystkich nauczycieli,
 pedagog

planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie

uczniowi

bezpieczeństwa

w

szkole,

atmosfery

życzliwości

i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach
uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą,
w

przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor

szkoły

informuje

organ

prowadzący

i

nadzorujący

szkołę

o zaistniałej sytuacji a także właściwe organa w celu wyjaśnienia
sytuacji,
 pedagog/psycholog

szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy

psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły.
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XVII.

Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.

1. W przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji, że uczennica
jest w ciąży nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga
szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Wychowawca

lub

pedagog/psycholog

szkolny

wzywa

do

szkoły

rodziców (opiekunów prawnych) i przeprowadza rozmowę z uczennicą
oraz jej rodzicami (opiekunami). Sporządza notatkę z przeprowadzonej
rozmowy (do teczki wychowawcy).
3. W

przypadku

potwierdzenia

informacji,

dyrektor

szkoły

w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą
ustalają

sposób

i

termin

realizacji

obowiązku

szkolnego

przez

uczennicę.
4. Pedagog/psycholog

szkolny

wskazuje

rodzicom

możliwości

skorzystania przez uczennicę i ich samych z pomocy psychologicznopedagogicznej na terenie szkoły i poza nią.
5. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki
nad uczennicą

w trakcie pobytu w szkole oraz ewentualnej kontroli

w czasie jej przebywania w domu.
6. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie sąd
rodzinny lub policję (informuje o tym fakcie rodziców uczennicy).
7. Gdy uczennica nie ukończyła 15 roku życia, dyrektor o sytuacji
informuje prokuraturę.
XVIII.

Procedury postępowania wobec sprawcy cyberprzemocy.
Zabezpieczenie dowodów
1. Nauczyciel zabezpiecza (rejestruje) wszelkie dowody cyberprzemocy,
odnotowuje datę i czas otrzymania materiału treść wiadomości oraz,
jeśli to możliwe, dane nadawcy, nazwę użytkownika, adres e-mail,
numer

telefonu

komórkowego,

itp.

lub

adres

strony

www,

na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil (w celu ułatwienia
dalszego postępowania dostawcy usługi, między innymi usunięcia
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szkodliwych treści z serwisu oraz dostarczenia materiału dowodowego
w sytuacji gdy doszło do złamania

prawa).

Wszelkie dowody

cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy
zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz,
jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail,
numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której
pojawiły się szkodliwe treści czy profil.
2. Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, jak również
identyfikacji

sprawcy

warto

korzystać

z

pomocy

nauczyciela

informatyki.
3. Przy ustalaniu danych sprawcy nauczyciel prowadzi rozmowy
z poszkodowanymi lub innymi uczniami (świadkami)
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły kontaktuje się
z

usługodawcą

(operator

internetowych,

sieci

komórkowej,

administrator

stron

dostawca

usług

lub

portali

www

społecznościowych).
5.

W

przypadku

ustalenia

sprawcy

cyberprzemocy

wychowawca,

pedagog, psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem podczas której
ustala

okoliczności

informuje

o

rozwiązania

zajścia,

przyczyny

konsekwencjach
zaistniałej

jego

sytuacji

wystąpienia

zachowania
(np.

oraz

usunięcie

problemu,
sposobach
szkodliwych

materiałów).
6. Jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, nauczyciel
rozmawia z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy.
7.

Nauczyciel

sporządza

notatkę

służbową

z

podjętych

działań,

powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji oraz
decyzjach w sprawie dalszego postępowania przez szkołę
8. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewentualnym powiadomieniu
odpowiednich organów (przypadku, gdy zostało złamane prawo lub
tożsamości sprawcy nie udało się ustalić) lub decyduje o sposobie
ukarania sprawcy.
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9.

Pedagog,

psycholog

szkolny

we

współpracy

z

wychowawcami

podejmują oddziaływania wychowawcze, mające na celu wsparcie
emocjonalne ofiar.
10. Nauczyciele podejmują działania profilaktyczne mające na celu
wyeliminowanie

niewłaściwych

zachowań

związanych

z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
XIX.

Procedura odbioru dzieci klas I – III ze szkoły
1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać
od rodziców (prawnych opiekunów) pisemną deklarację o zapewnieniu
bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić do odbioru
swojego

dziecka

określoną

w

upoważnieniu

osobę,

także

jego

niepełnoletnie rodzeństwo.
3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich
osobę dorosłą czy też niepełnoletnią.
4. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego
z rodziców może wystąpić w sytuacji ograniczenia bądź pozbawienia
praw rodzicielskich i musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
5. Osoba

odbierająca

dziecko

ze

szkoły

nie

może

być

w

stanie

nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających.
6. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) zgłosił się
po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub pod wpływem
środków odurzających należy:
 nakazać
 wezwać
 jeżeli

tej osobie opuścić teren szkoły,

do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a osoba

odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy
zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, aby podjął decyzję
czy należy wezwać policję.
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7. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia
do domu.
8. Gdy rodzic (opiekun prawny) lub osoba pisemnie do tego upoważniona
chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie
zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi
uczącemu

w

danym

czasie

w

klasie

oraz

wypisuje

stosowne

oświadczenie o zwolnieniu ucznia.
9. W

przypadku

złego

samopoczucia

lub

innych

okoliczności,

wychowawca informuje telefonicznie rodzica (prawnego opiekuna)
o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać
po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica
osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości oraz
wypisać stosowne oświadczenie o zwolnieniu ucznia.
10. Wychowawca

gromadzi

i

przechowuje

oświadczenia

rodziców

(prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy.
11. Samodzielny

powrót

dziecka

ze

szkoły

udokumentowany

jest

stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice
(prawni

opiekunowie).

Wychowawca

informuje

o

tym

innych

nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie.
XX.

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
1. Zwolnienie ucznia z trwających zajęć lekcyjnych następuje wyłącznie
na podstawie pisemnej prośby rodziców/opiekunów tzw. „ Karty
zwolnienia” (załącznik nr 2).
2. Nauczyciel nie może zwalniać ucznia z zajęć lekcyjnych na podstawie
rozmowy telefonicznej z rodzicem (opiekunem), ani w formie informacji
przekazanej przez e-dziennik.
3. Godziny

zwolnienia

traktowane

są

jako

godziny

nieobecności

usprawiedliwionej.
4. Zwolnienia z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia dokonuje
wychowawca klasy, wyłącznie po okazaniu przez ucznia kartki
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ze zwolnieniem, a w czasie nieobecności wychowawcy, inny nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne lub wicedyrektor/dyrektor szkoły.
5. Druk zwolnienia wychowawca zachowuje w dokumentacji – teczce
wychowawcy.
6. Uczeń

może

zostać

zwolniony

z

zajęć

za

zgodą

nauczyciela

prowadzącego zajęcia z przyczyn wynikających z działalności na rzecz
szkoły, w wyjątkowych sytuacjach tj.: udział w uroczystościach
szkolnych,

konkursach,

olimpiadach,

zawodach

sportowych.

Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym
momencie bierze odpowiedzialność za ucznia. Nauczyciel wpisuje
w dzienniku lekcyjnym „zw”. Wychowawca przyjmuje przy wyliczaniu
frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. Uczeń zwalniany z zajęć
ze

względu

na

organizowanych

udział
poza

w

konkursach

szkołą

(opiekunów) na wyjazd.
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Załącznik nr 2
Będzin, dnia ………………………

Karta zwolnienia
Proszę o zwolnienie mojej córki/mojego syna*
…………………………………………………………………………….
w dniu……………………………..w godz. …………………………
z powodu…………………………………………………………………….
Biorę odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki*
w tym czasie poza terenem szkoły.
……………………………………..
………………………………..
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie

Czytelny podpis rodzica(opiekuna

prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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XXI.

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych w przypadku złego
samopoczucia
1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych z powodu złego
samopoczucia lub choroby w trakcie trwania zajęć.
2. Gdy stan zdrowia ucznia nie wymaga natychmiastowej interwencji
medycznej,

nauczyciel

wysyła

ucznia

do

pielęgniarki

szkolnej

na przerwie. W innym przypadku nauczyciel kieruje ucznia (który
zgłosił na lekcji złe samopoczucie) w towarzystwie innego ucznia
do pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu
zdrowia ucznia i podejmuje decyzję odesłania ucznia na lekcję albo
pozostawia ucznia w gabinecie pomocy medycznej do momentu
przybycia rodzica (opiekuna prawnego), którego sama zawiadamia;
w nagłych wypadkach wzywa pogotowie ratunkowe jednocześnie
powiadamiając o tym fakcie rodziców i dyrektora szkoły.
3. W sytuacji, gdy stan zdrowia ucznia nie pozwala na samodzielne
pójście do gabinetu pielęgniarki, nauczyciel informuje telefonicznie
sekretariat szkoły.
4. W

sytuacji

nieobecności

pielęgniarki

nauczyciel

odsyła

ucznia

do sekretariatu szkoły, gdzie dalszą decyzję podejmuje dyrektor lub
wicedyrektor szkoły.
5. Uczeń pozostaje w szkole (w gabinecie pielęgniarki lub wicedyrektora)
do momentu przyjazdu rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby
wskazanej przez rodzica. Rodzic (opiekun prawny) lub wskazana przez
rodzica

osoba

(przy

odbiorze

dziecka

powinna

okazać

dowód

tożsamości) musi wypisać stosowne oświadczenie o zwolnieniu ucznia
(załącznik nr 3 )
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Załącznik nr 3
Będzin, dnia ........................
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a potwierdzam wcześniejszy odbiór dziecka
......................................................................................................................................................
klasa .............. z powodu złego samopoczucia, o godz.: ….......
Jednocześnie oświadczam, że nie uważam za zasadne wzywanie do mojego dziecka
Pogotowia Ratunkowego. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u mojego
dziecka zobowiązuję się do wizyty lekarskiej.
Pokrewieństwo z dzieckiem ( mama/ tata/babcia/ dziadek etc.)

.................................................................
(Czytelny podpis)
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Definicje i objaśnienia wynikające
z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Demoralizacja (art. 4§1 u.p.n.) – „... to w szczególności naruszenie zasad
współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne
uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach
przestępczych....”
CZYN KARALNY - sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie
ukończył lat 17
Czynem karalnym, w rozumieniu kodeksu karnego, jest zachowanie
o znamionach określonych w ustawie karnej.
Do czynów karalnych zalicza się:
przestępstwa, czyli czyny ścigane przez kodeks karny (np. zabójstwo,
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozbój, bójki z użyciem
broni palnej lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, gwałt, kradzież, kradzież z włamaniem,
a także przestępstwa
przeciw bezpieczeństwu powszechnemu, takie jak spowodowanie pożaru,
eksplozji

materiałów

wybuchowych,

rozprzestrzenienia

substancji

toksycznych, wzięcie zakładnika itp.)
wykroczenia – czyny zabronione, których konsekwencją są kary określone
w kodeksie
wykroczeń, a wśród nich:


wykroczenia

przeciw

porządkowi

i

spokojowi

publicznemu

(zbiegowiska, krzyk, hałas),


wybryki zakłócające spoczynek nocny, wywołujące zgorszenie,
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zachowania o charakterze chuligańskim (np. umyślne godzenie
w spokój i porządek publiczny, umyślne uszkadzanie lub niszczenie
mienia).

Grupa przestępcza - porozumienie co najmniej trzech sprawców istniejące
przez pewien czas i zawarte w celu dokonania jednego lub więcej
przestępstw; występuje w niej element organizacji, polegającej na ustaleniu
podziału ról i koordynacji działań uczestników, ułatwiającej dokonanie
przestępstwa i ukrycie sprawców.
PRZESTĘPSTWO - sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia
Kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu:
1. Udział w bójce lub pobiciu.
2. Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego
lub poddania się innej czynności seksualnej.
3. Znęcanie się.
4. Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg
lub wpłynięcia na złożone zeznania.
5. Podrabianie dokumentów.
6. Kradzież.
7. Kradzież z włamaniem.
8. Rozbój.
9. Przywłaszczenie.
10. Oszustwo.
Cyberprzemoc, a przepisy prawa
”Nękanie, czyli tak zwany stalking. Nękanie jest niczym innym, jak
powtarzalnością ciągłych i tych samych zachowań, których dopuszcza się
prześladowca, dręcząc ofiarę psychicznie lub fizycznie, by ta nabyła się
syndromu braku bezpieczeństwa i uzasadnionych obaw o swoje zdrowie,
czy życie, jak również swoich bliskich. Nękanie może przybierać charakter
obsesyjnego narzucania się, zaborczości, udawania przyjaźni, uporczywości,
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zawziętości, nagabywania oraz złośliwości postępowań, a także zamachu na
wolność, czyli szantażu itp. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997
Kodeks Karny , Artykuł 191 par. 1 Kodeksu Karnego – cyt.:„§ 1. Kto stosuje
przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby
do

określonego

działania,

zaniechania

lub

znoszenia,

podlega

karze

pozbawienia wolności do lat 3.” Artykuł 207 Kodeksu Karnego – cyt.:
„§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od
sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawieni wolności od 3 miesięcy do
5

lat.§

2.

Jeżeli

ze

stosowaniem

czyn

szczególnego

określony

w

okrucieństwa,

§

1

sprawca

połączony
podlega

jest
karze

pozbawienia wolności od oku do lat 10.§ 3. Jeśli następstwem czynu
określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie
sprawca

podlega

karze

pozbawienia

wolności

od

lat

2 do 12.” Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, artykuł 107
– cyt.: „Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub
w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności,
grzywny do 1.500 złotych albo karze

nagany". Zastraszanie, znieważanie

oraz groźba karalna, może mieć charakter słowny, pisemny, poprzedzony
gestem, czynem. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks
Karny , Artykuł 190 Kodeksu Karnego – cyt.: „§ 1. Kto grozi innej osobie
popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli
groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2”
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