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Procedury reagowania kryzysowego
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem
dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją powstały dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 4
w Białogardzie.
Zostały opracowane przez zespół nauczycieli reprezentujących poszczególne etapy nauczania.
Procedury zawarte w poniższym opracowaniu obowiązują wszystkich nauczycieli oraz inne osoby
pracujące w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie.
Z opracowaniem zapoznani zostaną uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice (opiekunowie).
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo mają na celu zwiększenie
bezpieczeństwa w szkole oraz ułatwienie i ujednolicenie sposobów reagowania.

Działania dotyczące wszelkich sytuacji kryzysowych
Postępowanie nauczyciela wobec osoby pokrzywdzonej w wyniku czynu karalnego:
1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej / wezwanie lekarza .
2. Wezwanie rodziców ucznia.
3. Zapewnienie wsparcia emocjonalnego.
Postępowanie w sytuacji interwencji policji - należy udzielić wszelkich dostępnych informacji
oraz udzielić pomocy w ustalaniu okoliczności zdarzenia. Po przekazaniu sprawy policji, dalszy
tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
Postępowanie w sytuacji, w której uczeń znajduje się pod opieką instytucji (kurator sądowy,
asystent rodziny, pracownik socjalny, PCPR itp.) – należy niezwłocznie poinformować ją o
zdarzeniu z udziałem podopiecznego.
Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów zgodne z WSO.

FORMY DOKUMENTOWANIA INTERWENCJI:

1. Wpisy do dziennika, np.:
- termin i forma powiadomienia rodziców / opiekunów
- termin i treść rozmowy z rodzicami / opiekunami
- termin wizyty w szkole rodziców, krótki opis przebiegu spotkania, itp.
- udzielone kary
2. Wpisy do zeszytu uwag
3. Wpisy do dziennika pedagoga szkolnego

I
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i
młodzieży demoralizacją
l. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: uprawia nierząd
bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (używanie alkoholu lub innych
środków odurzających; naruszanie praw współżycia społecznego: arogancja, wulgarność,
przemoc emocjonalna; popełnienie czynu zabronionego; systematyczne uchylanie się od
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; włóczęgostwo; udział w działalności grup
przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich):
1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy / pedagogowi szkolnemu /
dyrektorowi.
2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców / prawnych opiekunów ucznia i informuje ich o
problemach wynikających z zachowania ucznia.
3. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w obecności rodziców przeprowadza rozmowę
z uczniem.
4. Wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności i
umieszczają w dokumentacji pedagoga.
5. W przypadku braku współpracy z rodzicami lub braku efektów podjętych działań, pedagog
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny / policję (specjalistę ds. nieletnich).

II. W przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem
alkoholu lub narkotyków:
1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy / pedagogowi szkolnemu /
dyrektorowi.
2. Należy odizolować ucznia od reszty klasy, nie pozostawiać go samego; stworzyć warunki, w
których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej.
4. Zawiadomienie rodziców/opiekunów. W przypadku braku kontaktu z rodzicami / opiekunami
dyrektor szkoły zawiadamia policję

III. W przypadku znalezienia substancji wyglądem przypominającej narkotyk:
1. Nauczyciel przekazuje znalezioną substancję dyrektorowi szkoły i zawiadamia o zaistniałym
zdarzeniu pedagoga.
2. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję.

IV. W przypadku podejrzenia, że uczeń ma przy sobie narkotyk lub niebezpieczny
przedmiot:
1. Nauczyciel niezwłocznie udaje się z uczniem do dyrektora szkoły i zawiadamia o zaistniałej
sytuacji pedagoga..
2. Dyrektor wzywa rodziców/opiekunów ucznia.
3. Dyrektor w obecności rodziców żąda okazania podejrzanej substancji/przedmiotu.
4. W przypadku posiadania narkotyków dyrektor szkoły wzywa poli

V. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu czynu karalnego ściganego z urzędu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w bójce lub pobiciu.
Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się
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.

1. Nauczyciel zabezpiecza miejsce popełnienia czynu.
2. Zawiadamia wychowawcę/pedagoga szkolnego/dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa rodziców/opiekunów ucznia.
4. Dyrektor podejmuje decyzję o ewentualnym zawiadomieniu policji / sądu rodzinnego.

VI. W przypadku stwierdzenia, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły:
1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy / pedagogowi szkolnemu
2. Wychowawca zawiadamia rodziców/opiekunów.

II
Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
1.
2.
3.
4.
5.

Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem.
Informuje wychowawcę/pedagoga szkolnego.
Wychowawca informuje rodziców/opiekunów ucznia o jego zachowaniu.
Wychowawca wspólnie z rodzicami/opiekunami ustala sposób postępowania z uczniem.
W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów,
dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu
Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego
zapobiegającego demoralizacji ucznia.

III
Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika
szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub
zabranie mienia z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych) oraz
w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia
1. Niezwłoczne postępowanie wyjaśniające przeprowadza dyrektor szkoły na wniosek
ucznia, pracownika szkoły lub rodzica w celu wyjaśnienia konfliktu.
2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – dyrektor szkoły podejmuje postępowanie
wyjaśniające wobec pracownika.

IV
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności
nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia
1. Nauczyciel/pracownik
szkoły
zgłasza
fakt
wychowawcy/
szkolnemu/dyrektorowi szkoły.
2. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów.
3. Dyrektor szkoły decyduje o powiadomieniu policji / sądu rodzinnego

pedagogowi

V
Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia
szkolnego i cudzej własności
1.
2.
3.
4.

Świadek zdarzenia interweniuje powstrzymując sprawców.
Świadek zdarzenia powiadamia wychowawcę/pedagoga szkolnego/dyrektora o zdarzeniu.
Wychowawca wzywa rodziców/opiekunów ucznia.
Dyrektor decyduje o konieczności wezwania policji.

VI
Procedura postępowania w przypadku kradzieży, gdy wskazany jest
sprawca
1. Osoba poszkodowana powiadamia wychowawcę/pedagoga szkolnego.
2. Wychowawca udaje się ze sprawcą do dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły prosi podejrzanego ucznia o ujawnienie zawartości kieszeni, plecaka,
torby ( zawsze przy tym musi być inny pracownik szkoły ).
4. W przypadku potwierdzenia kradzieży wychowawca wzywa rodziców/opiekunów ucznia.
5. Dyrektor podejmuje decyzję o konieczności powiadomienia o zajściu policji.

VII
Procedura postępowania w przypadku niewłaściwego wyglądu ucznia
(fryzura, stój, makijaż)
1. Poinformowanie wychowawcy.
2. Wychowawca informuje rodziców / opiekunów.
3. Zobowiązanie rodziców / opiekunów do dostosowania wyglądu dziecka do norm
obowiązujących w szkole.

