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Procedury postępowania w przypadku konieczności podjęcia ewakuacji
budynku szkoły
1. ORGANIZAJCA I WARUNKI EWAKUACJI
W razie stwierdzenia, że w budynku:
- powstał pożar i występuje zadymienie,
- zgłoszono informację o możliwości wybuchu bomby ( lub innego środka),
- nastąpiło innego rodzaju zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających
w budynku podejmuje się decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji osób
zagrożonych z budynku szkoły
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność
przeprowadzenia ewakuacji osób lub mienia z budynku szkoły decyzje o ewakuacji
podejmuje Dyrektor Szkoły pan mgr Aleksander Kuźmin, a w razie jego nieobecności
jeden z wicedyrektorów lub inna wyznaczona osoba.
Dla Szkoły Podstawowej nr 31 decyzje o ewakuacji w pierwszej kolejności
podejmuje:
• Dyrektor szkoły pan mgr Aleksander Kuźmin,
• Wicedyrektor pani mgr Małgorzata Gołaś,
• Wicedyrektor pani mgr Aleksandra Solecka-Plata
• Kierownik ds. administracji pan mgr inż. Wiesław Świnoga,
• a następnie inna wyznaczona osoba,
• w czasie kolonii letnich Kierownik kolonii.
Po przybyciu jednostek Państwowej straży Pożarnej lub Policji, decyzję taką może
nakazać ich dowódca

•

Komunikat o ewakuacji przekazuje ustnie lub telefonicznie. Komunikat
ogłasza osoba podejmująca decyzje lub wyznaczone przez nią osoby. Do
powiadamiania należy wykorzystać istniejące środki łączności wewnętrznej
np. dzwonek szkolny

Sygnały alarmowe:
•
•

W razie pożaru lub innego zagrożenia sygnałem alarmowym będą trzy długie
dzwonki ( w przypadku braku energii elektrycznej dzwonek ręczny)
Odwołanie alarmu pożarowego nastąpi sygnałem dźwiękowym dwu minutowym
przerywanym
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Sygnałem alarmowym kieruje Dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona np. woźna
szkolna, która kieruje i reguluje przerwy lekcyjne dzwonkiem elektrycznym lub
ręcznym.
- treść komunikatu ustnego może być następująca:
- „ POŻAR, POŻAR, EWAKUOWAĆ SIĘ ”
- „ Na I piętrze wybuchł pożar – natychmiast się ewakuować! ”
- „ W budynku wystąpiła awaria. Do czasu jej sprawdzenia proszę
natychmiast opuścić budynek ”
- osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji w danym rejonie, zobowiązana
jest sprawdzić tam każde pomieszczeni, czy nikt nie pozostał,
- komunikat słowny dla uczniów i petentów przebywających w pobliży przekazują
głosem poszczególni nauczyciel i opiekunowie oraz pozostali pracownicy i obsługa,
- osoby nie mogące samodzielnie chodzić przenieść ręcznie np. przy pomocy rąk
splecionych w tzw. siodełko lub na noszach. Osobom chodzącym o kulach zapewnić
pomoc w przypadkach gdy zatrzymują się, tarasując ruch lub gdy o to poproszą,
- po ogłoszeniu alarmu ewakuacyjnego wszyscy pracownicy przerywają pracę ( bez
zbędnych wyjaśnień). Wyłączają w pomieszczeniu urządzenia elektryczne,
komputery, zamykają okna i opuszczają pomieszczenia. Nakazują ewakuację osoba
przebywającym w pomieszczeniu lub jego pobliżu,
- po ewakuacji należy dokładnie zamknąć drzwi pomieszczeń, ale nie na klucz.
Zgłaszają się do osoby kierującej danym rejonem ewakuacyjnym, o ile wcześniej nie
zostały zadysponowane bezpośrednio przez kierującego akcją,
- w razie przebywania w pomieszczeniu o dużym zadymieniu należy poruszać się
blisko podłogi, ponieważ tam znajduje się stosunkowo czysta warstwa powietrza,
- po ewakuacji osób należy przystąpić do ewakuacji mienia. W pierwszej kolejności
należy ewakuować rzeczy bezpośrednio narażone na pożar, zalanie wodą lub innego
rodzaju zniszczenie,
- najpierw należy ewakuować rzeczy małe, ale cenne, komputery, urządzenia
diagnostyczne i terapeutyczne, gotówkę, ważne i tajne dokumenty. W dalszej
kolejności, korzystając z pomocy ratowników i innych osób ewakuować większe
rzeczy,
- jeżeli zaistnieje podejrzenie, że w zagrożonym budynku mogą znajdować się jeszcze
ludzie, należy o tym zgłosić dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej straży pożarnej,
celem sprawdzenia pomieszczeń. Samodzielne przeprowadzanie sprawdzenia tych
pomieszczeń, bez właściwego zabezpieczenia, może grozić utratą zdrowia lub życia,
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- osobom poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy medycznej i wezwać pogotowie
ratunkowe. Pozostali ewakuowani uczniowie i pracownicy udają się do domów lub
innych placówek medycznych wskazanych przez kierującego akcja ewakuacyjną,
- po zakończeniu ewakuacji Dyrektor Szkoły lub inna osoba podejmująca decyzję
o ewakuacji, po zapoznaniu się z stacja nakazuje uczniom i pracownikom powrót do
pracy lub rozejście się do domów.
Przy przeprowadzaniu ewakuacji należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności
ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które są na
drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie
do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.
Następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy
dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o
ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać
strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.
W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji osób oraz mienia,
a w szczególności w przypadku konieczności ewakuacji osób niepełnosprawnych,
należy dokonać oceny warunków ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach
(pora wieczorna wymagająca sztucznego oświetlenia budynku, maksymalna ilość
osób, przebywanie najmłodszych grup wiekowych). Za przeprowadzenie ewakuacji
odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły.

2. PRZYPORZĄDKOWANIE ZADAŃ PRACOWNIKOM W CZASIE EWAKUACJI
Po ogłoszeniu ewakuacji poszczególni pracownicy powinni:
- Dyrektor Szkoły pan mgr Aleksander Kuźmin (a w czasie kolonii letnich
Kierownik kolonii) informuje służby ratownicze, organizuje akcję ratowniczo ewakuacyjną, zabezpiecza dokumentację gabinetu Dyrektora,
- Wicedyrektorzy pani Małgorzata Gołaś i pani Aleksandra Solecka – Plata
przeprowadzają akcję ewakuacyjną dzieci i młodzieży z budynku szkoły, a pod
nieobecność pana Dyrektora, jeden z wicedyrektorów informuje służby ratownicze,
organizuje akcje ratowniczo – ewakuacyjną, zabezpieczają dokumentację szkoły,
- Kierownik ds. Administracyjnych pan Wiesław Świnoga organizuje ewentualną akcję
gaśniczą przy pomocy dostępnych gaśnic i hydrantów wewnętrznych,
- Kierownik Stołówki pani Izabela Myszko organizuje akcje ewakuacyjną z
pomieszczeń kuchennych i stołówki,
- pracownicy administracji zabezpieczają dokumentacje szkoły i kasę, pomagają
w ewakuacji uczniów,
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- wychowawcy i nauczyciele kierują wszystkich uczniów na zewnątrz obiektu, sprawują
nadzór nad klasami i grupami uczniów,
- pracownicy kuchni kierują uczniów przebywających na stołówce do najbliższego
wyjścia ewakuacyjnego,
- woźne, szatniarki i sprzątaczki – pomagają w ewakuacji, kierują ruchem przy
wyjściach ewakuacyjnych. Otwierają drzwi i wyjścia ewakuacyjne te, które na co dzień
nie są otwarte,
- konserwatorzy – odcinają dopływ prądu do budynku przy pomocy głównego
wyłącznika prądu, odcinają dopływ gazu przy pomocy głównego zaworu gazu, biorą
udział w ewentualnej akcji gaśniczej przy pomocy gaśnic proszkowych, śniegowych i
hydrantów wewnętrznych,
- dozorcy – nadzorują obiekt w porze nocnej,
- za ewakuacje osób przebywających w gabinecie lekarskim odpowiedzialność ponosi
lekarz i pielęgniarka. Lekarz wraz z pielęgniarką w razie potrzeby organizują punkt
medyczny i udzielają pomocy lekarskiej poszkodowanym,
- strażnik ruchu drogowego wskazuje dojazd służbom ratowniczym.
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Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych
zachowań w szkole lub tzw. fali
Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie
szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec
ucznia lub nauczyciela.
Osoby odpowiedzialne i zarządzanie:
Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła
przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania
procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w
przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny/psycholog.
Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki,
wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
Sposób postepowania:

1. Agresja fizyczna
▪

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który
zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest
przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i
zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie
zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich
komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego
kontaktu miedzy uczniami.

▪

Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli jest obecna w szkole),
pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę oraz
rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.

▪

W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka,
pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia,
nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych).

▪

Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości
udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora
szkoły.

▪

Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni)
poszkodowanego.

▪

Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają
6
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rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i
ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.
▪

Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy stronom zajścia,
wskazując sposoby radzenia sobie związanych z agresją.

▪

W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają
również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami
przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania
na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi
skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na policję i/lub sądu rodzinnego, od
postępowania których zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora
stosuje się konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły Podstawowej nr 31 w
Gdyni i w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów SP nr 31 w
Gdyni.

2. Agresja słowna
▪

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska

▪

Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa.

▪

Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem
mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i
agresorem należy przeprowadzić osobno.

▪

Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą
w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę
zadośćuczynienia.

▪

O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych
uczestników zdarzenia.

▪

Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy stronom zajścia,
wskazując sposoby radzenia sobie związanych z agresją.

▪

W przypadku agresji słownej wsparcia wymagają również świadkowie zdarzenia.
Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie
agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w
podobnych przypadkach.

▪

W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego
powiadamiana jest policja.
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Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje
przewidziane w Statucie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni i w Regulaminie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów SP nr 31 w Gdyni.
Obowiązki pracowników szkoły:
Należy:
▪ zapoznać się z treścią procedury i czynnościami realizowanymi w trakcie
uruchamiania procedury.
• znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.
• stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacją kryzysową.
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Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o
stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia szkoły
1. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia podejrzenia dotyczącego
stosowania
przemocy
wobec
dziecka/
ucznia
szkoły
do
pedagoga
szkolnego/psychologa. Zgłoszenie należy odnotować w dokumentacji pomocy
psychologiczno- pedagogicznej.
2. Na terenie szkoły należy dokonać wstępnego rozpoznania sytuacji ucznia.
3. Pedagog szkolny/psycholog przeprowadza z dzieckiem wstępną rozmowę
wyjaśniającą sytuację i sporządza notatkę z rozmowy.
4. Następnie jest zobowiązany do wezwania na rozmowę wyjaśniającą rodzica,
opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie
podejrzewaną o bycie sprawcą przemocy.
5. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem
dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art.
115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm. 2) ), zwanej dalej „osobą najbliższą”.
6. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta —
A” przez pedagoga szkolnego/psychologa, w obecności osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Wzór formularza „Niebieska Karta
— A” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
7. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte
przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności
psychologa.
8. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A” z
uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub
zdrowia, wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” następuje niezwłocznie po
nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny
uniemożliwiającej jego wypełnienie.
9. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie
formularza „Niebieska Karta — A” następuje bez udziału tej osoby.
10. Wszczynając procedurę, należy podjąć działania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, we współpracy z MOPS, Policją.
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11. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i
poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
12. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” osobie, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz
„Niebieska Karta — B”. Wzór formularza „Niebieska Karta — B” stanowi załącznik nr
2 do rozporządzenia. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się
rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła
podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
13. Formularza „Niebieska Karta — B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
14. Wypełniony formularz „Niebieska Karta — A” do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wszczęcia procedury.
15. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” pozostawia się u
wszczynającego procedurę.
16. Na każdym etapie o podejmowanych działaniach należy informować dyrektora
szkoły
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Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji
psychoaktywnych
Cel:
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego
uczniów przebywających w szkole/placówce w sytuacji zagrożeń wewnętrznych
związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz
odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, pedagog szkolny/psycholog
szkolny
Podstawy uruchomienia procedury
Wystąpienie zagrożenia:
1. rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub
alkoholu,
2. zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu,
3. zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.
Sposób działania:

W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:
▪ zachować szczególne środki ostrożności
▪ zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej
zniszczeniem
▪ powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję
▪ ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy
▪ przekazać policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej
sytuacji
▪ opracować i prowadzić zajęcia edukacyjne dot. w/w problematyki.

W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:
▪ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, ale ze względów
bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego
▪ powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
▪ powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję
11
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▪ zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania
posiadanej substancji
▪ zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości
kieszeni (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki
ucznia. Może to zrobić tylko policja).
▪ powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia
▪ poinformować rodziców o obowiązujących w szkole procedurach
▪ przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)
dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej
kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub
wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom (opiekunom
prawnym) ucznia, podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie
posiadania i rozprowadzania środków odurzających.

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:
▪ powiadomić wychowawcę klasy ucznia
▪ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, ale ze względów
bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego
▪ powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki w celu stwierdzenia stanu zdrowia,
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej
▪ powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
▪ powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły
▪ poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania
na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej
kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub
wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom (opiekunom
prawnym) ucznia.
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia
zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej
sytuacji.

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:
▪ przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
12
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▪ poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego
▪ w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w
klasie
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
▪ poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
▪ wezwać do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
▪ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze
postępowania
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.
▪ zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się,
wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
▪ opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
▪ wdrożyć program
ewaluować efekty

wychowawczo-profilaktyczny.

Monitorować

i

▪ powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:
▪ przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
▪ w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w
klasie
▪ poinformować pedagoga/psychologa szkolnego
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
▪ poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
▪ wezwać karetkę pogotowia ratunkowego
▪ wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
▪ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze
postępowania
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub
indywidualnie w celu wyciszenia emocji
13

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni

▪ udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w
odstąpieniu od odurzania się
▪ opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
▪ wdrożyć program
ewaluować efekty.

wychowawczo-profilaktyczny.

Monitorować

i

W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:
▪ szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
▪ powiadomione
postępowania

instytucje

wdrażają

obowiązujące

procedury

▪ szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia
▪ szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby
postępowania z uczniem
▪ szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym
umieszczono ucznia.
Obowiązki pracowników szkoły:
Należy:
•

zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.

•

zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających.

•

zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem.

•

zapoznać się z symptomami nadużycia alkoholu.

•

zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających.

•

prowadzić regularnie
niebezpiecznymi.

•

realizować projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych zagrożeniach.

•

prowadzić cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci.

•

prowadzić ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i
bezpieczeństwa.

•

poznać nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami

zajęcia

z

zakresu

14

zagrożenia

zdrowia

środkami

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni
•

zapoznawać się na bieżąco z przepisami obowiązującego prawa w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

•

zapoznawać się z programami rekomendowanymi, które
upowszechniać w swojej szkole (www.programyrekomendowane.pl)
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Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub
wymuszenia pieniędzy/przedmiotów wartościowych
Cel:
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w
szkole przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów
wartościowych, dokonanego przez ucznia.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami
odpowiadają kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności
wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog szkolny.
Sposób działania:
1. Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:
▪

Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny
zostać podjęte bezzwłocznie

▪

Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły

▪

Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie
szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego/psychologa lub dyrektora szkoły

▪

Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z
kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich policji

▪

Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość
torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne
przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą
- w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego,
psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że
pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności
przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja).
We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i
ewentualnych świadków zdarzenia

▪

Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i
przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić
notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców

▪

Należy powiadomić Policję

▪

Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.

Obowiązki pracowników:
▪

Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania
16
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procedury
▪

Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury

▪

Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą.
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Procedura postepowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii
w szkole
Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na
wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób,
które psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności
seksualnych.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich
upoważniona.
Sposób działania:
Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.
▪

w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora
oraz pedagoga/psychologa szkolnego

▪

w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych,
zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę
Policji

▪

następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o
stwierdzonym zagrożeniu

▪

wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz
wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą
stwarzać zagrożenie

▪

w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni
zostać powiadomieni i wezwani rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja
w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie
sprawcy molestowania

▪

dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali
działania z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia
opieki na uczennicą/uczniem

18
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Procedura postępowania na wypadek wystąpienia w szkole przypadków
rozpowszechniania pornografii przez ucznia
Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów,
na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem
materiałów o charakterze pornograficznym.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich
upoważniona.
Sposób działania:
▪

W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o
rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy
bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o
zaistniałym zdarzeniu

▪

W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały
materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu
uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą
skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.

▪

Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu
pracownikom szkoły.

▪

Wychowawca klasy i pedagog szkolny/psycholog winien podjąć działania
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą
upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania
możliwych konsekwencji tego typu działań

▪

Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który
rozpowszechniał materiały pornograficzne oraz powiadomić policję.

▪

Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.

19

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni

Procedura postępowania na wypadek przypadków prostytucji w szkole
lub wśród uczniów
Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na
wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród
uczniów.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich
upoważniona.
Sposób działania:
▪

W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem
czynności mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik
przyjmujący zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu
dyrektora szkoły.

▪

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia
nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel
powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły
rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

▪

W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica
świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za
prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów
ucznia.

▪

Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich
obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i
udział dziecka w programie terapeutycznym.

▪

Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają
się do szkoły, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji
sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

▪

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17
lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup
przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

▪

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala
konieczność podjęcia działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu
zapewnienia opieki nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie lub nie
dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się.
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Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia w szkole przypadków
niepokojących zachowań seksualnych wśród uczniów
Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów,
na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o
charakterze seksualnym.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich
upoważniona.
Sposób działania:
▪

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić
wychowawcę klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach
niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich
świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę
wychowawczą.

▪

W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących
zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu
uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą
skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego
typu zachowaniach.

▪

Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z
uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia, zobowiązując
ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim.

▪

Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i
przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze
wspólne postępowanie z dzieckiem.

▪

W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do
pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań
wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie
ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji, dyrektor szkoły pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub
Policję – Wydział ds. Nieletnich.

▪

Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa
(np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po
uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia
najbliższą jednostkę policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami.
Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.

▪

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17
lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup
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przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jako
przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
prokuratora lub policję.
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Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole
Cel:
Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących
poszkodowanemu w wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba
upoważniona.
Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na
terenie szkoły lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką
nauczycieli).
1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu
Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie
zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc
medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego
pracownika szkoły.
Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną.
W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów z
miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji.
2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów)
poszkodowanego, pracownika szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i
higienę pracy.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie
prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia,
zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień
dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. Fakt ten
powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę
powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych ucznia o wypadku. Przy lekkich
przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie,
zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu
uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia
ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru
dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o powyższych ustaleniach
powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.
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W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku
stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu, należy zapewnić
uczniowi opiekę w drodze do szpitala.
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.
Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem
szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i
odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor
zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób
niepowołanych.
Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może
wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.
3. Zespół powypadkowy
Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi: pracownik
szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, przedstawiciel
pracowników szkoły wyznaczony przez dyrektora lub pielęgniarka szkolna. Jeżeli w
składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu
wchodzi dyrektor szkoły. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel
organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole, a jeżeli
nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników
szkoły wyznacza dyrektor.
4. Postępowanie powypadkowe
Zespół powypadkowy:
▪

przeprowadza
powypadkową

postępowanie

powypadkowe

▪

rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/ pedagoga/
psychologa szkolnego) i sporządza protokół przesłuchania

▪

z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego
zaznajamia
się:
poszkodowanego
pełnoletniego,
rodziców/opiekunów
poszkodowanego
małoletniego,
pouczając
o
przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego

▪

rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli
świadkami są uczniowie - przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy
lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w
obecności ucznia i rodziców lub opiekunów poszkodowanego
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▪

uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń
przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek

▪

uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju
wypadku

▪

sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty
uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują
członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły

▪

Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden pozostaje
w dokumentacji szkolnej, a drugi przekazuje się poszodowanemu pełnoletniemu
lub rodzicom/opiekunom małoletniego ucznia (wymagany jest podpis i data
otrzymania)

Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią
uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w
wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko
przewodniczącego zespołu.
Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może
złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Protokół
powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. Jeżeli do treści
protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców
ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.
Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach dla:
poszkodowanego i szkoły, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej
wypadku ucznia.
Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego i rodziców
(opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł
lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego
zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół powypadkowy doręcza się
osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania
powypadkowego.
5. Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego
W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym
doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym
informowani przy odbieraniu protokołu). Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu
zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie.
Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków
dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych
ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym Zastrzeżenia rozpatruje
organ prowadzący szkołę. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę
może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub
przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem
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ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
6. Dokumentacja
Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe
zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych
działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym
wypadkom.
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Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu
karalnego
Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez
ucznia czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu
karalnego.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor
lub
upoważniona.

wicedyrektor szkoły. W

przypadku

nieobecności

–

osoba

Podstawy uruchomienia działań:
Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach
nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo
wykroczenie określone w artykułach:
art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego
przedmiotu w miejscu publicznym,
▪ art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
▪ art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
▪ art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
▪ art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
▪ art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
▪ art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
▪ art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,
▪ art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z
kradzieży,
▪ art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
▪ art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,
▪ art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku
publicznego.
Sposób działania:
▪

Osoba będąca świadkiem lub dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do
powiadomienia dyrektora szkoły.

▪

Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych
świadków zdarzenia

▪

W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone
przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub
pedagogowi szkolnemu/psychologowi pod opiekę.

▪

Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia policji w
przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w
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przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest
nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych
dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.
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Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu
karalnego
Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w
szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy
uczniowi - ofierze czynu karalnego.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich
upoważniona.
Sposób działania:
▪

▪
▪

▪

Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze
czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej
udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała
obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia
- ofiary czynu karalnego.
Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać policję, szczególnie w
przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów
przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie
psychologiczne.
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Procedura postępowania w przypadku niezastosowania się osób
postronnych do Regulaminu przebywania rodziców i innych osób obcych
na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni oraz gdy
nietrzeźwi/odurzeni rodzice/opiekunowie próbują odebrać dziecko ze
szkoły
Sposób postępowania:
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zapytać osobę obcą
nieposiadającą identyfikatora (co oznacza, że nie wpisała się do Zeszytu wejść)
o cel wejścia do budynku.
Jeżeli osoba ta nie reaguje na uwagi, każdy pracownik szkoły ma prawo do
interwencji prawnych (powiadomienie dyrektora lub organów porządkowych).
Nauczyciel, który powziął podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły
jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (np. bełkotliwa
mowa, chwiejny chód, wyczuwalna woń alkoholu, nieskoordynowane ruchy,
nadmierne pobudzenie lub obniżenie nastroju, powiększone źrenice,
niestandardowe reakcje emocjonalne), nie może wydać mu dziecka.
Odizolowuje dziecko i powiadamia dyrektora szkoły/wicedyrektora lub osobę
wyznaczoną.
Dyrektor/nauczyciel/pedagog szkolny/psycholog nawiązuje kontakt z drugim
rodzicem, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób dalszego
postępowania.
W przypadku braku kontaktu z rodzicami podejmuje próbę skontaktowania się
z osobami wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka ze
szkoły.
W sytuacji, gdy rodzic lub upoważniona pisemnie osoba nie może odebrać
dziecka, rodzic może jednorazowo upoważnić ustnie inną pełnoletnią osobę,
podając jej dane. Osoba ta w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy
sobie dowód tożsamości i okazać go.
W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodzica
lub osoby upoważnione, dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji,
która przejmuje opiekę nad dzieckiem.
Z zaistniałego zdarzenia sporządza się notatkę służbową i pozostawia w
dokumentacji szkoły.
Po zdarzeniu przeprowadza się rozmowę z rodzicami lub powiadamia się sąd
rodzinny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
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Procedura reagowania dotycząca dostępu do treści szkodliwych,
niepożądanych i nielegalnych
Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:
Zagrożenie łatwym dostępem do treści szkodliwych, niedozwolonych,
nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia (pornografia, treści obrazujące
przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci,
popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem,
nawoływanie do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków;
niebezpieczeństwo werbunku dzieci i młodzieży do organizacji nielegalnych i
terrorystycznych)
Zgłaszanie nielegalnych treści: dyzurnet@dyzurnet.pl, tel. 801 615 005,
Policja 997
Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia:
Reakcja szkoły w przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia będzie
zależna od tego, czy:
•

treści te można bezpośrednio powiązać z uczniami danej szkoły,

•

treści nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z uczniami danej szkoły,
lecz wymagają kontaktu szkoły z odpowiednimi służbami.
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (pliki
z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów w komunikatorach, e-maile, zrzuty
ekranu), znalezione w Internecie lub w komputerze dziecka. Zabezpieczenie
dowodów jest zadaniem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w
czynnościach tych może wspomagać ich przedstawiciel szkoły posiadający
odpowiednie kompetencje techniczne. W przypadku sytuacji (1) rozwiązanie leży
po stronie szkoły, zaś (2) należy rozważyć zgłoszenie incydentu na policję oraz
zgłosić go do serwisu Dyżurnet (dyzurnet.pl).
Działania wobec sprawców zdarzenia:
•

W przypadku udostępniania treści opisanych wcześniej jako szkodliwych/
niedozwolonych/nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia przez ucznia
należy przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego postępowania i w jej
trakcie uzmysłowić mu szkodliwość prowadzonych przez niego działań. W
przypadku upowszechniania przez sprawców treści nielegalnych (np.
pornografii dziecięcej) należy złożyć zawiadomienie o zdarzeniu na policję.

Działania wobec ofiar zdarzenia:
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•

Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia – należy od pierwszego etapu interwencji
- otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną.

•

Rozmowa z dzieckiem powinna się odbywać w warunkach jego komfortu
psychicznego, z poszanowaniem poufności i podmiotowości ucznia ze
względu na fakt, iż kontakt z treściami nielegalnymi może mieć bardzo
szkodliwy wpływ na jego psychikę. W jej trakcie należy ustalić okoliczności
uzyskania przez ofiarę dostępu do ww. treści.

•

Należy koniecznie powiadomić ich rodziców lub opiekunów prawnych o
zdarzeniu i uzgodnić z nimi podejmowane działania i formy wsparcia dziecka.
Działania szkoły w takich przypadkach powinna cechować poufność i empatia
w kontaktach z wszystkimi uczestnikami zdarzenia oraz udzielającymi
wsparcia.

Działania wobec świadków:
W przypadku, gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego
ofiary – w klasie, czy szkole, wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych i
wychowawczych.
Współpraca z policją i placówkami specjalistycznymi
W przypadku naruszenia prawa np. rozpowszechniania materiałów pornograficznych
z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku do 15 lat przez
osobę dorosłą rodzice/opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie powiadomić policję.
Kontakt z treściami szkodliwymi lub niebezpiecznymi może wywołać potrzebę
skorzystania przez ofiarę ze specjalistycznej opieki psychologicznej. Decyzja o takim
kontakcie i skierowaniu na terapię musi zostać podjęta przez rodziców/opiekunów
prawnych dziecka.
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Cyberprzemoc – procedura reagowania
Rodzaj zagrożenia objętego procedurą
Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie,
straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających,
kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci
pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy
wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony
internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.
Telefony alarmowe
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci –800 100 100,
dyzurnet@dyzurnet.pl
Sposób działania
Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka lub osobę
bliską ofierze. W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej
i okazać jej wsparcie.
▪

Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede
wszystkim należy okazać wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości i
poszanowaniem jej uczuć. Potwierdzić, że ujawnienie przemocy jest dobrą
decyzją. Taką rozmowę należy przeprowadzić w miejscu bezpiecznym,
zapewniającym ofierze intymność. Nie należy podejmować kroków, które mogłyby
wzbudzić podejrzenia sprawcy (np. wywoływać ucznia z lekcji do dyrekcji).

▪

Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy o opis sytuacji, także
z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć osoby zgłaszającej.

▪

W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter
zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość /powtarzalność ).

▪

Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy
jest np. niezbyt udanym żartem (wtedy trzeba podjąć działania profilaktyczne
mające na celu nie dopuszczenie do eskalacji tego typu zachowań).

▪

Jeśli to możliwe zabezpieczyć dowody aktu cyberprzemocy i zidentyfikować
sprawcę.

▪

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny
powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Rozmowa taka ma
służyć ustaleniu okoliczności zdarzenia, jego wspólnej analizie.

▪

Należy koniecznie powiadomić ich rodziców lub opiekunów prawnych o
zdarzeniu i uzgodnić z nimi podejmowane działania i formy wsparcia dziecka.

▪

Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest to
konieczne, rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić akt cyberprzemocy policji.

33

