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I. Zdarzenia kryzysowe w szkole mogą mieć różną naturę i mogą przyjąć postać: 

 
1. zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, skażenia środowiska w pewnej skali lub 

nagłego wydarzenia niebezpieczne dla zdrowia i życia (powódź, rozlanie się 

niebezpiecznej substancji w szkole lub w otoczeniu szkoły, pożar);


2. aktu terroryzmu (podłożenie bomby, napad z bronią, przetrzymywanie 
zakładników);


3. systematycznych aktów przemocy wewnątrz społeczności szkolnej (nauczycieli 

wobec uczniów, uczniów wobec nauczycieli, tzw. fali);


4. ekstremalnych traumatycznych wydarzeń z udziałem osób ze szkoły (samobójstw, 

zabójstw, nieszczęśliwych wypadków na imprezach szkolnych lub pozaszkolnych, 

w tym wypadków śmiertelnych).

 
 

II. Najczęstszym kryterium wyszczególniania rodzajów kryzysu w 

szkole/placówce oświatowej jest przyczyna jego powstawania: 
 

 kryzys wywołany wewnętrznymi problemami, np. agresją w szkole, konfliktami;


 kryzys wywołany zewnętrznymi problemami, np. wypadkiem ucznia poza szkołą,
 

 nieszczęśliwe zdarzenia, np. wypadek podczas wycieczki szkolnej;


 konflikt z prawem, np. toczące się postępowanie sądowe;


 konflikt z otoczeniem, np. konflikt z władzami samorządowymi;


 skandal, np. konflikt związany z niewłaściwymi zachowaniami uczniów, nauczycieli;
 

 inne rodzaje kryzysu – wywołane przyczynami niezależnymi od szkoły,np. 
huraganem, zamiecią, powodzią.
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Warto wskazać też kryterium skutków, według którego można wyróżnić: 
- kryzys, który ma charakter przejściowy, nie wywiera większego wpływu na funkcjonowanie organizacji;

- kryzys, który zaburza funkcjonowanie organizacji i może zagrozić jej egzystencji.
 

 
III. Kryzys w szkole dotyczy każdego członka społeczności szkolnej. Można go rozpatrywać w wymiarze jednostkowym – mówimy wtedy o traumie, lęku, przerażeniu, 

niepokoju, wstydzie pojedynczych osób wymagających wsparcia ze strony profesjonalistów – i organizacyjnym – kiedy występują zaburzenia/zakłócenia w funkcjonowaniu 

różnych sfer działalności szkoły. 

 
  
Proces zarządzania sytuacją kryzysową uwzględnia zatem działania profilaktyczne związane z przygotowaniami i treningiem (zastosowaniem elementów przygotowań  

w praktyce) realizacji programów w akcji, oceną post factum, wyciągnięciem wniosków. 
 

We wszystkich wymienionych etapach rola pracowników szkoły jest znacząca. Istniejące w szkole/placówce procedury działania w sytuacjach kryzysowych, np. tzw. 

instrukcja postępowania przeciwpożarowego czy inne, wynikające z prawa, powinny odnosić się do koniecznych zachowań na wypadek zdarzeń niespodziewanych  

i niekorzystnych, uwzględniać specyfikę szkoły jako organizacji, zawierać podział obowiązków między pracownikami, strukturę komunikowania się (kto do kogo i jakimi 

kanałami komunikacji) i – co najważniejsze – być znane ogółowi. 
 
Dlatego też tak ważne jest uczestniczenie w procesie przewidywania tego, co nieprzewidywalne, w procesie podziału ról i odpowiedzialności. 
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IV. Przykładowy fragment modelowego planu działania 

 
Zagrożenie – w pobliżu placówki rozbiła się ciężarówka pełna toksycznych chemikaliów. 

 
Problemy: 

 
1. zatrucia, objawy skórne, wymioty;


2. kłopoty komunikacyjne;


3. konieczność zapewnienia uczniom schronienia i zabezpieczenia budynku przed oparami;


4. kłopoty z przepływem informacji;


5. zajęte linie telefoniczne;


6. przybycie rodziców - ludzie starający się dostać do szkoły;


7. problemy natury psychologicznej

 
Procedury postępowania: co, kto, kiedy, w jaki sposób, jakie zasoby trzeba uzupełnić: 

 
……….. 

 
Budując plan, trzeba szukać odpowiedzi na następujące pytania: 

 
a. kto będzie podejmował krytyczne decyzje;


b. jak uzyskać zasoby niezbędne do natychmiastowej reakcji;


c. co zrobić, gdy miejsce zdarzenia jest jednocześnie miejscem przestępstwa;


d. jakie działania należy podjąć natychmiast i kto je wykona.
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V. Plan działań członków zespołu kryzysowego 
 

W pierwszej fazie kryzysu: 
 

1. ocena emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych aspektów reakcji kryzysowych;


2. szybkie ustanowienie kontaktów (z osobami czy grupami zaangażowanymi w kryzys);


3. identyfikacja głównych problemów lub czynników wyzwalających kryzys;


4. wybór strategii komunikacji z otoczeniem zewnętrznym szkoły/placówki;


5. uprawomocnienie planu oddziaływań;


6. wdrażanie oddziaływań.
 

W drugiej fazie kryzysu, po opadnięciu emocji i wyciszeniu reakcji środowiska zewnętrznego: 
 

 tworzenie i badanie alternatyw;


 wyciągnięcie wniosków;

       C    modyfikacja modelowego planu działania w sytuacji kryzysowej.
 
 
 

Podczas identyfikacji problemów stanowiących przyczyny, np. kryzysu wychowawczego, zespół kryzysowy powinien zadać sobie pytania: 
 

1. Z jakimi trudnymi zachowaniami (uczniów, rodziców, nauczycieli) mamy do czynienia? 

2. Co stanowi istotę trudności tych zachowań (dla kogo są trudne do zniesienia,  

3. Jakim zachowaniom trzeba natychmiast przeciwdziałać? 
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Przykład: 
 
Próba samobójcza ucznia jest zazwyczaj zagrożeniem dla funkcjonowania klasy jako grupy. W jej następstwie mogą wystąpić trudne zjawiska i zachowania, wynikające 

głównie z poszukiwania winnego. Pojawiają się inne trudne sprawy, tzw. tematy zastępcze, mające luźny związek ze zdarzeniem. Niektórzy uczniowie przejawiają zachowania 

obronne, np. w formie agresji. W grupie następuje nagła zmiana pozycji tych uczniów, których klasa wiąże z samobójstwem kolegi lub koleżanki: „To przez niego…”. 

Wyzwalają się nowe emocje o charakterze destrukcyjnym dla funkcjonowania grupy, np. lęk przed konsekwencjami. 

 
Celem interwencji kryzysowej w klasie jest ułatwienie odzyskania przez grupę równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości, ewentualne rozwiązanie problemu 

stanowiącego podłoże doświadczenia kryzysowego. 
 

W przytoczonym przykładzie podstawowymi kierunkami pracy z grupami szkolnymi było przeprowadzenie procesu polegającego na odreagowaniu emocji poprzez: 
 

1. omówienie tego co się stało;


2. rozważenie potrzeb pojedynczych uczniów i grupy jako całości w bieżącej sytuacji;


3. skoncentrowanie się na podejmowaniu konstruktywnych działań w celu odbudowania poczucia bezpieczeństwa grupy i rekonstrukcji jej spójności;


4. wprowadzenie takich zmian w normach i zasadach obowiązujących w grupie,które lepiej służyłyby jej członkom i klasie jako całości.
 

Przykładowe ważne pytanie, wokół którego wychowawcy i nauczyciele mogą prowadzić spotkanie z uczniami, brzmi: 
 
Co możemy zrobić jako poszczególne osoby lub grupa jako całość, aby nasza koleżanka przebywająca teraz w szpitalu lepiej się poczuła, żeby wiedziała, że z nią jesteśmy, że 

cały czas należy do naszej klasy? 
 

Badając i tworząc alternatywy, członkowie zespołu kryzysowego zastanawiają się: 

 co ważnego chcą osiągnąć osoby zaangażowane w kryzys – jakie ich potrzeby nie są zaspokojone;
 

 w jaki konstruktywny sposób można zaspokoić te potrzeby;
 

 jakie kompetencje powinny być rozwijane.
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Warto wiedzieć, że sytuacja kryzysowa w szkole jest skrajnym odejściem od normy, sensacją, którą bardzo zainteresowane są media. Nie można ich lekceważyć, 

ponieważ mają ogromny zasięg, kształtują opinię publiczną i cieszą się dużą wiarygodnością. Wybór narzędzi, za pomocą których szkoła będzie komunikować się z 

uczestnikami sytuacji kryzysowej, a także z otoczeniem społecznym, wymaga uwzględnienia okoliczności i czynników, które dotyczą konkretnej sytuacji kryzysowej. Do 

najbardziej powszechnych należą osobiste spotkania przedstawicieli szkoły, w tym dyrektora, z uczestnikami kryzysu oraz innymi 
 
zainteresowanymi, organizacja konferencji prasowej, spotkania z mediami, korzystanie z własnej strony internetowej oraz przekazywanie informacji do portali internetowych 

i mediów elektronicznych, organizacja infolinii itp. 
 
Podsumowanie 
 

Pracownicy szkoły codziennie mają do czynienia z sytuacjami trudnymi, które mogą być zwiastunami sytuacji kryzysowej, w związku z czym wymagają działań. Kryzys 

może dotknąć każdą szkołę/placówkę oświatową. Cechami charakterystycznymi kryzysu są nagłość, dolegliwość, szeroki zasięg zjawiska, wybuch pociągający za sobą 

niemożliwość ukrycia, destabilizacja. 
 

Sytuacja kryzysowa wymaga innego zachowania niż sytuacja trudna oraz narzuca konieczność przyjęcia innych niż zwykle strategii postępowania. W sytuacji trudnej 

mamy czas, aby mediować, negocjować, a po analizie – podejmować decyzje na podstawie obowiązującego prawa. 
 

W sytuacji kryzysowej potrzebne jest jasne określenie roli dowódcy, wszystkim powinny być znane sposoby reagowania, decyzje muszą zapadać szybko, zespołowa 

analiza musi służyć rozważeniu różnych aspektów kryzysu i ujednoliceniu stanowiska. 
 

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracyjni, jako członkowie społeczności szkolnej, uczestniczą w procesie zarządzania sytuacją kryzysową. – np. jako 

członkowie rady pedagogicznej opracowującej modelowy plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej; członkowie szkolnego zespołu zarządzania kryzysowego; szkolni 

rzecznicy prasowi; osoby towarzyszące psychologowi (psychologom) w celu wspierania uczniów po zakończeniu sytuacji kryzysowej. 
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VI. Sytuacja kryzysowa w szkole 
 

- występuje nagle, trudno ją przewidzieć i może ona mieć długofalowy, destrukcyjny wpływ 

na osoby, które jej doświadczyły; 
 

- wytraca z równowagi, budzi lęk i odbiera poczucie bezpieczeństwa samym 
pokrzywdzonym i całemu środowisku; 

 
- może dotyczyć uczniów, rodziców, jak i pracowników szkoły; 

 
- nie sposób jej zapobiec - ale można znacznie zmniejszyć jej negatywne konsekwencje 

dobrze się do niej przygotowują 
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     VII. Przewidywanie zagrożeń 
 
 
 
 
 
 

  Skorzystanie ze swojej 
wiedzy i doświadczenia 

dotyczącego sytuacji 
kryzysowych wśród 
dzieci i młodzieży. 

 
 
 
 
 

 

Uzyskanie informacji o 
dotychczasowych 

 

sytuacjach kryzysowych 
w danej szkole. 

 
 
 
 
 
 

Analiza aktualnej 
sytuacji i określenie, 

najbardziej 
prawdopodobnych 

zagrożeń. 
 
 
 
 
 

Wsłuchanie się w 
opinie i wzięcie pod 
uwagę obserwacji 

nauczycieli, dyrekcji, 
uczniów i rodziców. 

 
 
 
 
 
 
 

Uwzględnienie wieku 
dzieci oraz wpływów 

kulturowych i 
środowiskowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oczekiwanie 

nieoczekiwanego! 
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VIII. Przygotowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastanów się, jaki 
przebieg i konsekwencje 
mogą mieć potencjalne 

sytuacje kryzysowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upewnij się, że każdy 
zna swoją rolę wie, co 

ma robić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skorzystaj z istniejących w 

szkole procedur i staraj 

się, by wszystkie nowe 
 

plany były z nimi zgodne. 
 
 
 
 
 
 

 

Pamiętaj, że wszystkie 
działania muszą być 

adekwatne do potrzeb i 
realiów środowiska 

szkolnego. 

 
 
 
 
 
 
 

Analiza dotychczasowych 
interwencji i wyciągnięcie z 
nich wniosków. Zastanów 
się jak usprawnić działania 

i zadbać o 
bezpieczeństwo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twórz plany wspólnie ze 
społecznością szkolną. 
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IX. Kryzysy - rodzaje 
 

 

rozwojowe 
 
 

I. występują w 
życiu każdego 
człowieka,  

II. Są niezbędne do 
rozwoju 
jednostki.  

III. Stawiają przed 
nowymi 
wyzwaniami.  

IV. Np. narodziny 
dziecka, ślub, 
przejście na 
emeryturę. 

 

 

egzystencjalne 
 
 

•Dotyczą trudnych, 
życiowych wyborów. 

 

•Są wywołane 
konfliktami 
wewnętrznymi i lękiem 
przed zmianą. 

 

•Wiążą się z pytaniami o 
sens życia. 

 

 

sytuacyjne 
 
 

- Zazwyczaj nagłe, 
nieprzewidywalne i 
przypadkowe.  
- Często zaskakujące i 
nieoczekiwane.  
- Poza kontrolą, niemożliwe 
do zatrzymania.  
- Często mają ostry 
przebieg.  
- Należą do nich: utrata 
pracy, rozwód, napaść, 
choroba, gwałt, wypadek.  
- Należą do nich 
wydarzenia traumatyczne i, 
takie jak: katastrofy 
naturalne, wojny, ataki 
terrorystyczne. 
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X. Specyfika reakcji emocjonalnych dzieci i młodzieży w kryzysie 
 
 
 
 

1. wystąpienie zachowań regresywnych; 
 

2. objawy somatyczne (brak apetytu lub jego nadmiar), trudne do wyjaśnienia 
bóle i inne symptomy choroby, problemy z trawieniem oraz specyficzne 
objawy psychosomatyczne; 

 
3. bardzo silne reakcje lękowe 

 
4. zachowania buntownicze i agresywne 

 
5. drażliwość, płaczliwość, ogólny niepokój, gniew, poczucie winy 

 
 
 
 
 

Większość z opisanych powyżej reakcji kryzysowych może być postrzeganych jako naturalne zachowania 
związane z przechodzeniem do kolejnego etapu rozwojowego dziecka. Pamiętaj jednak o tym, że 
diagnostyczne powinny być zarówno intensywność przejawianych reakcji, jak i również dotychczasowy 
sposób funkcjonowania dziecka oraz jego sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
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XI. Interwencja kryzysowa 
 
 

1. pierwsza psychologiczna pomoc udzielana osobie znajdującej się w kryzysie, 

polegająca na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, a także na 

podejmowaniu działań, które mają na celu przywrócenie danej osobie stanu 

równowagi sprzed kryzysu 
 

2. interdyscyplinarne oddziaływania, angażujące możliwości innych instytucji 

pomocowych, jak również społeczne otoczenie osoby doświadczającej 

sytuacji kryzysowej, w celu zażegnania kryzysu oraz przywrócenia danej 

jednostce poczucia sprawczości i wpływu 
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XII. Reagowanie na kryzys 
 

1. Zbieranie informacji -  
co się w ogóle stało, gdzie znajduje się źródło incydentu, jakie osoby są zaangażowane 
w zdarzenie? 

 
2. Ocena rozmiaru zdarzenia 

 
- kwestie konsekwencji zdarzenia dla funkcjonowania uczniów, personelu oraz szkoły jako 

całości,
  

- jaki jest zakres zainteresowania mediów zaistniałą sytuacją,
  

    - oszacowanie w jakim stopniu należy zmobilizować do działania personel szkoły i czy będzie 
konieczna pomoc specjalistów z zewnątrz)

 
 

3. Identyfikacja osób potrzebujących pomocy 
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XIII. Szkolny Zespół Reagowania Kryzysowego (SZRK) 
 

1.odgrywa ważną rolę w tworzeniu, modyfikowaniu uaktualnianiu określonych procedur 
obowiązujących na terenie szkoły; 
 
2.jego zadaniem jest przede wszystkim wyznaczenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni za 
realizację określonych zadań podczas podejmowaniu działań interwencyjnych; 
 
3.każdy powinien też posiadać informacje, kto należy do takiego zespołu i za co jest 
odpowiedzialny; 
 
4.Zadania szkolnego zespołu reagowania kryzysowego:  

–   ocena sytuacji kryzysowej; reagowanie na sygnały świadczące o sytuacji zagrażającej;  
–   podejmowanie i koordynowanie działań interwencyjnych w obliczu sytuacji kryzysowej;  
–   dbanie o realizację ustanowionych procedur;  
–   przydzielanie zadań i obowiązków;  
–   organizacja wsparcia i pomocy specjalistycznej;  
–   ewentualny kontakt z mediami;  
–   dbanie o bezpieczeństwo; podejmowanie działań prewencyjnych;  
–   współpraca i korzystanie z zasobów innych instytucji;  
–   poinformowanie właściwych służb o zaistniałej sytuacji. 
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XIV. Listy sprawdzające 
 

A. pozwalają zachować pewien porządek podejmowanych działań interwencyjnych i 
umożliwiają realizację wszystkiego, co zostało zaplanowane; 

 
B. powinny być proste i przejrzyste, warto aby zawierały miejsce na dodatkowe notatki. 
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XV. Ochrona nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego 
 

Art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela stanowi, że „nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.).” Z kolei ust. 2 stwierdza, iż „organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są 
obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela 
uprawnienia zostaną naruszone.” 

 
W związku z tym, że nauczycielom przyznano status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z 
tego tytułu ochronę podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, określone 
czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, są ścigane z urzędu, 

 
Zakres ochrony nauczycieli określają przepisy rozdziału XXIX Kodeksu karnego zatytułowanego 
- przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z treścią art. 222 § 1 Kodeksu karnego, „kto narusza nietykalność cielesną 
funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z 
pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 3.” 

 
Przestępstwo to nie wiąże się z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Typowe działania 
polegają na uderzeniu, kopnięciu, przewróceniu, pociągnięciu za włosy, rzuceniu w osobę jakimś 
przedmiotem. Naruszenie nietykalności cielesnej nie pozostawia na ciele śladów lub są one jedynie 
nieznaczne i przemijające (siniaki, zaczerwienienia, zadrapania). 
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W grupie omawianych czynów zabronionych 

znajdujemy także przestępstwo zniewagi 

funkcjonariusza publicznego. Otóż w myśl treści 

art. 226 § 1 Kodeksu karnego, „kto znieważa 

funkcjonariusza publicznego albo osobę do 

pomocy mu przybraną podczas lub w związku z 

pełnieniem obowiązków służbowych, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.” 
 

Zniewaga, to zachowanie wyrażające pogardę 

dla innej osoby wyrażoną zwykle w postaci 

epitetu słownego, ale można ją też wyrazić 

pismem, wizerunkiem, obelżywym gestem, 

działaniem lub zaniechaniem. Zniewaga może 

być dokonana w obecności osoby znieważonej 

albo choćby pod jej nieobecność, lecz 

publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej 

osoby dotarła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a dotyczy uczniów (sprawców czynów zabronionych), którzy 

ukończyli 17 lat.
  

b Dzieci do lat 13 w ogóle nie mogą być ukarane za popełnione czyny, 
wykazujące cechy przestępstwa.

  

c Jeżeli sprawca znajduje się między 13 a 17 rokiem życia, za 
swoje czyny odpowiada przed Sądem rodzinnym na 
podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a 
nie kodeksu karnego
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XVI. LISTA POTENCJALNYCH SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH W SZKOLE 

 
SPIS PROCEDUR: 
 

I. Procedura postępowania z uczniem, który zachowuje się niezgodnie z postanowieniami statutu 
szkoły. 

II. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowywania się ucznia. 
V. Procedura postępowania z uczniem, który źle czuje się na lekcji. 
IV. Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego.  
V. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia, który opuszcza zajęcia obowiązkowe z 

danego przedmiotu.  
VI. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego.  
VII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na 

terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.  
VIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada przy sobie alkohol lub substancję 

przypominającą narkotyk.  
IX. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik zauważy, że uczeń 

pali papierosy.  
X. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku gdy policja dokonuje zatrzymania 

nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.  
XI. Procedura postępowania pedagoga szkolnego w sytuacji ujawnienia ucznia zagrożonego 

demoralizacją.  
XII. Procedura postępowania dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego w przypadku ujawnienia 

przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego lub z oskarżenia prywatnego na 
terenie szkoły.  

XIII. Procedura postępowania dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego w przypadku uzyskania 
informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.  

XIV. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku gdy uczeń jest ofiarą wypadku.  
XV. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie 

wskazuje na użycie środka odurzającego.  
XVI. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu.  
XVII. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. 
XVIII. Procedura postępowania w przypadku epidemii.   
XIX.   Procedury postępowania z osobami w stanach kryzysu suicydalnego (próby samobójczej).  
XX. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia bądź otrzymania informacji dotyczących ryzyka 

kryzysu suicydalnego.  
XXI. Postępowanie w sytuacji naruszania nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika 

szkoły.  
XXII. Procedura postępowania w sytuacjach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że uczeń został 

poszkodowany przez nauczyciela. 
XXIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 
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I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ 

NIEZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU SZKOŁY 
 
Nauczyciel: 
 

1. Ustnie upomina ucznia w celu podporządkowania się statutowi szkoły, regulaminom 
poszczególnych pracowni, sali sportowej, boiska, placu zabaw, basenu oraz miejsc 
wycieczek, zielonych szkół, itp.  

2. Udziela pisemnego upomnienia uczniowi w dzienniczku, e-dzienniku.  
3. W przypadku powtarzającego się zachowania ucznia niezgodnego z postanowieniami statutu 

szkoły informuje wychowawcę klasy, który po rozpatrzeniu sprawy zasięga opinii pedagoga 
szkolnego oraz wzywa rodziców w celu poinformowania ich o zachowaniu dziecka.  

4. Nauczyciel/wychowawca zawiadamia Dyrektora Szkoły o wszczętych procedurach. 
 

5. Pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu 
dziecka. Zobowiązuje rodzica do systematycznego interesowania się zachowaniem dziecka 
podczas lekcji. Jeżeli niestosowne zachowanie powtarza się, ustala się system pracy z 
uczniem i oddziaływań indywidualnych (rodzice, wychowawca klasy, pedagog szkolny) w 
celu eliminacji zachowań niepożądanych. 
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II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
AGRESYWNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ UCZNIA 

 
a. Nauczyciel/wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu 

nieodpowiednie zachowanie.  
b. Nauczyciel/wychowawca w dzienniczku ucznia lub zeszycie informacyjnym informuje 

rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, prosząc rodziców o przeprowadzenie 
rozmowy z dzieckiem na temat właściwego zachowania się w szkole oraz 
niebezpieczeństw i konsekwencji prawnych wynikających z agresywnego zachowania.  

c. Zawiadamia Dyrektora Szkoły o wszczętych procedurach.  
d. Wychowawca może zwrócić się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica do szkoły:  

-przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę 
na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego,  
-na prośbę wychowawcy, rozmowę z rodzicami może prowadzić pedagog 
szkolny, analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając 
rodzicom w doborze metod wychowawczych.  

e. W przypadku utrzymywania się zachowań agresywnych wychowawca w porozumieniu z 
pedagogiem szkolnym proponuje rodzicom udanie się z dzieckiem na badania 
psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących pracy 
wychowawczej z dzieckiem. Kieruje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni 
Zdrowia Psychicznego lub innej specjalistycznej placówki.  

f. W sytuacji kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych, pedagog szkoły 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą ucznia zwraca się do sądu 
rodzinnego o  

zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 
 
III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY Z POWODU 

PRAWDOPODOBIEŃSTWA CHOROBY ŹLE CZUJE SIĘ NA LEKCJI. 
 
1. Nauczyciel odsyła ucznia w asyście innego, rozsądnego kolegi, do pielęgniarki szkolnej lub ją 

wzywa. Pielęgniarka w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami ucznia i wzywa służby ratownicze.  
O stanie zdrowia dziecka informuje nauczyciela.  

2. W sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma pielęgniarki szkolnej nauczyciel podejmuje następujące 
działania:  

a) zasięga opinii wychowawcy, który w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami dziecka i 
ustala z nimi dalsze postępowanie.  

b) w przypadku nieobecności wychowawcy telefonicznie kontaktuje się z rodzicami lub 
osobami wskazanymi w zeszycie informacyjnym lub e-dzienniku do kontaktów w sprawach dziecka 
i ustala z nimi, czy istnieje potrzeba wcześniejszego powrotu dziecka do domu. Rodzice informują 
nauczyciela o tym, kto odbierze dziecko ze szkoły.  

c) w nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu dziecka Dyrektor Szkoły lub nauczyciel 
powiadamia służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) oraz rodziców.  

3. Uczeń nie może być zwolniony z lekcji i pozostać bez opieki. 
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IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA 
OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 
W przypadku dłuższych nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych (ponad 2 tygodnie), gdy istnieje 
prawdopodobieństwo nieusprawiedliwionej absencji (wagarów) lub nieposyłania ucznia do szkoły z 
przyczyn niezależnych od jego stanu zdrowia szkoła podejmuje następujące kroki: 
 

1. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia i przekazuje im posiadane informacje. Jeżeli 
uczeń pojawia się w szkole, rozmawia z uczniem na temat przyczyn nieobecności i ich 
konsekwencji.  

2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami, szkoła wzywa ich listem poleconym.  
3. Wychowawca powiadamia o problemie Dyrektora Szkoły i pedagoga szkolnego.  
4. W razie braku zainteresowania ze strony rodziców lub braku widocznych rezultatów ich 

działań Dyrektor Szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą 
podejmują dalsze działania zgodnie z obowiązującym prawem: 

 
6. do rodziców ucznia wysłane zostaje upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka do 

szkoły,  
7. o sytuacji poinformowany zostaje Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział Rodzinny i Nieletnich,  
8. do Urzędu Miasta zostaje złożony wniosek o ukaranie prawnego przedstawiciela dziecka w 

związku z niewypełnianiem obowiązku szkolnego. 
 
 
 
 

V.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI WOBEC UCZNIA, KTÓRY 
OPUSZCZA ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE Z DANEGO PRZEDMIOTU 

 
a. Nauczyciel przedmiotu zgłasza fakt nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć z danego 

przedmiotu wychowawcy klasy (po 3 takich nieobecnościach).  
b. Wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców i umawia się z nimi na spotkanie. 

Sporządza notatkę dotyczącą rozmowy telefonicznej oraz spotkania.  
c. Wychowawca powiadamia o problemie Dyrektora Szkoły i pedagoga szkolnego. W ich 

obecności zostaje przeprowadzona rozmowa motywująca z uczniem.  
d. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami wychowawca wzywa ich do szkoły 

listem poleconym.  
e. W razie braku zainteresowania ze strony rodziców i ucznia lub braku widocznych 

rezultatów ich działań, podejmowane są dalsze działania zgodnie z obowiązującym 
prawem oświatowym i Statutem Szkoły. 

 
 
 
 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD 
REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 
1. Nauczyciel nadzoruje systematycznie frekwencję uczniów:  

- odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych;  
- rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie ustalonym w Statucie 
Szkoły.  
- nie honoruje się usprawiedliwień nieobecności bez podania terminów, np. w formie: „Proszę 
usprawiedliwić wszystkie nieobecności dziecka”. 
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2. Jeśli nieobecności są nieusprawiedliwione przez dłuższy czas, wychowawca kontaktuje się z 
rodzicami w celu ustalenia przyczyn nieobecności. Informacja może być przekazana 
telefonicznie, listownie lub osobiście. Fakt ten należy odnotować w dokumentacji 
wychowawcy. Rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu 
wyjaśnienia nieobecności dziecka.  

3. Pedagog szkolny kontaktuje się z rodzicami dziecka i informuje ich o sankcjach związanych 
z uchylaniem się od obowiązku szkolnego. Informacja może być przekazana telefonicznie, 
listownie lub osobiście. Fakt ten należy odnotować w dokumentacji pedagoga. Rodzice mogą 
też być poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.  

4. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w 
celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. 5. W sytuacji, gdy 
uczeń w dalszym ciągu nie przychodzi na lekcje, obowiązuje "Procedura postępowania w 
przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego". 

 
 
 
 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL LUB INNY 
PRACOWNIK SZKOŁY ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ 
PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK 

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

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do czasu przyjazdu Policji. Próbuje, o ile 
to jest możliwe, ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa Policję.  
3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  
4. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  
5. Jeśli udaje się nauczycielowi ustalić właściciela substancji, jego dane przekazane są Policji. 

 
 
 
 

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WPRZYPADKU, GDY UCZEŃ POSIADA 
PRZYSOBIE ALKOHOL LUB SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK 

 
1. Nauczyciel, który podejrzewa, iż uczeń posiada przy sobie alkohol lub substancję 

przypominającą narkotyk w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora, 
innego pracownika szkoły) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę 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 wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 
ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.  

2. O swoich spostrzeżeniach niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców ucznia 
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

3. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi alkoholu lub substancji i 
pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu Policji, która 
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziony alkohol lub 
substancję i zabiera do ekspertyzy. 
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4. Jeżeli uczeń wyda alkohol dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać go jego rodzicom. Próbuje ustalić, w jaki sposób i 
od kogo uczeń nabył alkohol.  

5. Jeżeli uczeń wyda substancję przypominającą narkotyk dobrowolnie, nauczyciel, po 
odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki 
Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę substancję.  

6. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 
wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 
 
 
 
IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL LUB 

INNY PRACOWNIK ZAUWAŻY, ŻE UCZEŃ PALI PAPIEROSY 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy, że uczeń pali papierosy powinien 
poinformować o tym wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.  

2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoły rodziców ucznia i 
przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się 
w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego 
nadzoru nad dzieckiem.  

3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą z uczniem. Uczeń 
zobowiązuje się do niepalenia papierosów.  

4. W przypadku ponownego palenia papierosów uczeń może być traktowany jako zagrożony 
demoralizacją.  

5. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 
wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

6. Dyrektor szkoły/wychowawca nakłada na ucznia karę zgodnie ze Statutem Szkoły. 
 
 
 
 

X.PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY W PRZYPADKU GDY 
POLICJA DOKONUJE ZATRZYMANIA NIELETNIEGO SPRAWCY CZYNU 
KARALNEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA ZAJĘCIACH W SZKOLE 

 
 Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi szkoły powód przybycia i okazuje się 

legitymacją służbową.  
 Dyrektor szkoły zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji. Upewnia się, że Policja poinformowała rodzica ucznia o 
swoich zamiarach.  

 Policjant informuje dyrektora szkoły o przyczynie zatrzymania ucznia.  
 Pedagog szkolny, wychowawca klasy lub inny nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu 

dyrektora szkoły, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i 
czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie.  

 Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich 
dziecka przez Policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną 
informację i przesyła do miejsca zamieszkania.  

 W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor 
szkoły wyznacza pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela do uczestnictwa w 
czynnościach, które są przewidziane w szkole lub w jednostce Policji. 
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Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje 
nieletniego rodzicom. W przypadku, gdy czynności wykonywane są w obecności pedagoga 
szkolnego lub wyznaczonego nauczyciela, po ich zakończeniu Policja odwozi ich do szkoły 
lub miejsca zamieszkania.  
W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka 
policjant informuje o tym rodziców i pedagoga szkolnego.  
Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego ucznia na terenie szkoły 
należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy. 

 
 
 
 

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO W SYTUACJI 
UJAWNIENIA UCZNIA ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ 

 
Procedura dotyczy przypadku, gdy uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w 
celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o 
demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne 
uchylanie się od obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych). 
 

i. Pedagog szkolny informuje o zaistniałym fakcie Dyrektora Szkoły.  
ii. Wzywa do szkoły rodziców ucznia i informuje ich o problemach wynikających z 

zachowania dziecka.  
iii. W obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę wychowawczą, 

zobowiązuje ucznia do poprawnego zachowania, a rodziców do szczególnego 
nadzoru na dzieckiem.  

iv. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców do współpracy ze szkołą 
na rzecz ich dziecka i braku poprawy w zachowaniu ucznia, szkoła pisemnie 
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję. 

 
 
 
 

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY LUB PEDAGOGA 
SZKOLNEGO W PRZYPADKU UJAWNIENIA PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO NA 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO LUB Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO NA 
TERENIE SZKOŁY (wnioskodawcą jest rodzic) 

 
1.Przyjęcie do wiadomości informacji o przestępstwie (wykroczeniu) i zapewnienie dyskrecji 
przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe w pomieszczeniu 
zamkniętym.  
2.Odnotowanie godziny zgłoszenia oraz zapytanie o przyczynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej 
informacji.  
3.Sprawdzenie w dostępny sposób (bez zbędnej zwłoki) wiarygodności informacji:  
4.uwiarygodnienie informacji  
5.sprawdzenie, czy zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w czasie zajęć 
szkolnych, 
6.nienagłaśnianie zdarzenia.  
7.Powiadomienie rodziców dziecka pokrzywdzonego, zrelacjonowanie im zdarzenia i uzgodnienie z nimi, 
czy zamierzają zgłosić sprawę Policji.  
8.Poinformowanie rodziców o środkach, jakie podejmie szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia w 
przypadku odmowy złożenia przez nich wniosku o ściganie sprawców. 
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XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY LUB PEDAGOGA 
SZKOLNEGO W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O POPEŁNIENIU 
PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU NA TERENIE SZKOŁY 
(wnioskodawcą jest policja, prokuratura i instytucje oświatowe) 

 
1. Przyjęcie do wiadomości informacji o przestępstwie (wykroczeniu) i zapewnienie 

dyskrecji przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to 
możliwe w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotowanie godziny zgłoszenia oraz zapytanie o 
przyczynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji. 

 
2. Sprawdzenie w dostępny sposób (bez zbędnej zwłoki) wiarygodności informacji:  

a) uwiarygodnienie podanej informacji o świadkach,  
b) sprawdzenie, czy zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w 

czasie zajęć szkolnych,  
c) ustalenie w rozmowie z pokrzywdzonym liczby sprawców i ich dane personalne,  
d) nienagłaśnianie zdarzenia,  
e) powiadomienie policji. 

 
3. Zatrzymanie do czasu przybycia Policji ofiary przestępstwa i jego sprawców (w 

przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to możliwe i 
konieczne) zgodnie z zasadami:  
a) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o fakcie zatrzymania, w 

przypadku zakończenia zajęć przez ucznia  
b) odizolowanie ofiary od sprawców,  
c) udzielenie wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym w zdarzeniu, jeżeli a,  
d) wstrzymanie się z powiadomieniem rodziców do czasu przyjazdu Policji, w 

przypadku zatrzymania w trakcie zajęć szkolnych,  
e) spowodowanie w ramach swojego autorytetu (nie na „siłę”), aby zatrzymany 

pozostał pod opieką pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy,  
f) umieszczenie sprawców w oddzielnych pomieszczeniach, w przypadku gdy jest 

ich kilku,  
g) sytuacja tego wymaga.  

4. Zabezpieczenie przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do 
popełnienia przestępstwa, w przypadku ich znalezienia, poprzez:  
a) pozostawienie ich w miejscu zdarzenia,  
b) zapewnienie, aby przedmioty te nie były dotykane.  

5. Odnotowanie personaliów uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia.  
6. Powiadomienie o zdarzeniu Policji.  
7. Wykonanie ewentualnych czynności zaleconych przez przyjmującego zgłoszenie policjanta.  
8. Zakazuje się:  

a) wyjaśniania przebiegu zdarzenia „na własną rękę”, a zwłaszcza konfrontowania 
uczestników zdarzenia i dążenia do pojednania,  

b) dokonywania przeszukania teczek, toreb, kieszeni itp.  
9. Bezwzględne i niezwłoczne powiadomienie Policji i rodziców pokrzywdzonego 

w przypadku, gdy sprawcą jest osoba dorosła. 
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XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU GDY UCZEŃ 
JEST OFIARĄ WYPADKU 

 
1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował wypadek ucznia lub któremu zgłoszono 

wypadek, natychmiast powiadamia o zdarzeniu pielęgniarkę szkolną, pedagoga i dyrekcję 
szkoły. W przypadku, gdy nie ma ich w szkole, nauczyciel niezwłocznie sam podejmuje 
decyzję o interwencji dla dobra i zdrowia dziecka.  

2. Pielęgniarka udziela pierwszej pomocy medycznej, a w przypadku jej nieobecności udziela 
jej nauczyciel. W razie konieczności Dyrektor Szkoły wzywa lekarza.  

3. Nauczyciel, pedagog szkolny lub pielęgniarka powiadamiają rodziców ofiary wypadku oraz 
wychowawcę klasy o zajściu.  

4. Rodzice decydują o dalszym leczeniu dziecka.  
5. W przypadku zagrożenia życia – nauczyciel, pielęgniarka, pedagog lub Dyrektor Szkoły 

wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców.  
6. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej, ale bez możliwości udzielenia 

zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrekcję.  
7. Dyrektor powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i 

sporządza dokumentację powypadkową.  
8. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się rodziców poszkodowanego, rodzice potwierdzają odbiór protokołu na piśmie.  
9. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym, jeden egzemplarz protokołu 

powypadkowego pozostaje w szkole.  
10. W ciągu 7 dni od doręczenia protokołu powypadkowego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia 

do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu).  
11. Zastrzeżenia składa się ustnie bądź na piśmie przewodniczącemu zespołu, zastrzeżenia 

rozpatruje organ prowadzący.  
12. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków.  
13. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala 

środki niezbędne do zapobieżenia im.  
14. W szkole prowadzona jest statystyka roczna wypadków. 

 
 
 
 

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA TERENIE 
SZKOŁY UCZNIA, KTÓREGO ZACHOWANIE WSKAZUJE NA UŻYCIE 
ŚRODKA ODURZAJĄCEGO 

 
1. Odizolowanie ucznia od klasy i nie zostawianie go samego.  
2. Zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarskiej.  
3. Powiadomienie rodziców i zobligowanie ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  
4. Zawiadomienie Policji w przypadku niemożności kontaktu z rodzicami ucznia lub ze 

względu na jego zachowanie i stan zdrowia.  
5. Zabezpieczenie z zachowaniem bezpieczeństwa ewentualnych komponentów, narzędzi 

i miejsca zdarzenia.  
6. Ustalenie świadków mających związek ze zdarzeniem.  
7. Ustalenie sposobu załatwienia sprawy w porozumieniu z policjantem.  
8. Powiadomienie Policji w przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się 

sprzedażą lub rozprowadzaniem środków narkotycznych. 
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XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NATERENIE 
SZKOŁY UCZNIA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

 
1. Odizolowanie ucznia od klasy i nie pozostawianie go samego.  
2. Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej w 

przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla życia 
lub zdrowia swojego lub innych osób.  

3. Powiadomienie telefoniczne rodziców i zobligowanie ich do odebrania dziecka ze szkoły.  
4. Ustalenie źródła pochodzenia alkoholu.  
5. Ustalenie świadków mających związek ze zdarzeniem.  
6. Powiadomienie Policji w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowanie nieletniego i zaistniała 

sytuacja dają powody do interwencji Policji.  
7. Zawiadomienie rodziców o fakcie zatrzymania ucznia przez Policję.  
8. Uzgodnienie sposobu załatwienia sprawy w porozumieniu z policjantem. 

 
XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE 

SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH 
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW 

 
Nauczyciel (pracownik szkoły) podejmuje następujące działania: 

 
1. Niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły i innych nauczycieli.  
2. Nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom lub 

ewakuują je zgodnie z planem znajdującym się na korytarzu.  
3. Wyznaczony nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do tych przedmiotów. 

Wzywa policję i straż: telefony: 997 policja, 998 straż pożarna, 112 alarmowy. 
 

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EPIDEMII. 
 
Nauczyciel (pracownik szkoły) podejmuje następujące działania: 
 

1. Niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły i innych nauczycieli. 
2. Nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom lub 

ewakuują je na zewnątrz. 
3. Wyznaczony nauczyciel lub pracownik szkoły uniemożliwia dostęp osób z zewnątrz. 
4. Szkoła postępuje zgodnie z wytycznymi, w przypadku epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem 

się chorób, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji.  
 
 

XIX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI W STANACH KRYZYSU 
SUICYDALNEGO (PRÓBY SAMOBÓJCZEJ) 

 
Na podstawie rozmowy z uczniem, oceny czynników ryzyka samobójstwa, czynników protekcyjnych i 
innych dostępnych informacji możemy oszacować zagrożenie suicydalne i określić następujące rodzaje 
ryzyka: 
 

Nagłe Krótkoterminowe Długoterminowe 

(< 48h) (dni, tygodnie) (miesiące, lata) 
Kryteria   
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Myśli i nasilone tendencje Myśli samobójcze bez Problemy bez myśli 
samobójcze. Opracowany tendencji  i planów, myśli samobójczych lub myśli nie 
plan popełnienia samobójcze mogą przybierać są sprecyzowane 
samobójstwa. Zaburzenia formę bierną (wypowiedzi szczegółowo, pojawiają się 
psychiczne. Poczucie braku typu ,,nie warto żyć, lepiej rozważania  o śmierci. 
nadziei. Dostęp do byłoby umrzeć”)  lub aktywną Objawy depresji, objawy 
śmiertelnych środków. Nie (,,myślę o tym aby skończyć uzależnień. W rodzinie 
podaje żadnych ze sobą”). Objawy depresji. ucznia występują zaburzenia 
powodów, aby żyć. Jest Uzależnienia. W rodzinie psychiczne. 
impulsywny, niespokojny. ucznia występują zaburzenia  

 psychiczne.  
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Interwencja 
 

Natychmiastowe działania Natychmiastowe działania Opracowanie planu 
mające zapewnić mające zapewnić interwencji w najbliższym 
bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo, w tym czasie (pomoc 
konsultacja specjalistyczna. konsultacja specjalistyczna (w psychiatryczna, opieka 
 przypadku myśli aktywnych).  ambulatoryjna lub szpitalna, 
 Opracowanie planu podstawowa opieka 
 interwencji  w najbliższym medyczna, opieka poradni 
 czasie (pomoc psychiatryczna, psychologiczno- 
 opieka ambulatoryjna lub pedagogicznej, ośrodka 
 szpitalna, podstawowa opieka interwencji kryzysowej, 
 medyczna, opieka poradni ośrodka terapii uzależnień), 
 psychologiczno- ustalenie systematycznych 
 pedagogicznej, ośrodka spotkań w celu 
 interwencji kryzysowej, monitorowania nastroju  i 
 ośrodka terapii uzależnień). ryzyka zagrożenia 
  suicydalnego. 

 
 
 
 
 
1. W przypadku ryzyka nagłego: 
 

a) przebywanie z uczniem, powiadomienie Dyrektora Szkoły, 
b) niezwłoczne wezwanie pogotowia w celu doprowadzenia do konsultacji specjalistycznej, 
c) wezwanie rodziców. 

 
2. W przypadku ryzyka krótkoterminowego: 
 

a) wezwanie rodziców, 
b) skierowanie do lekarza czy innego specjalisty zajmującego się zdrowiem psychicznym,  
c) wskazanie rodzicom miejsc pomocy (numery telefonu, adresy), w razie potrzeby pomoc w 

umówieniu wizyty,  
d) poinformowanie o prawdopodobnym przebiegu konsultacji psychiatrycznej (w celu 

obniżenia lęku z tym związanego),  
e) spotkanie pedagoga szkolnego z uczniem po konsultacji (jako wyraz troski, zainteresowania),  
f) pisemne potwierdzenie rodziców (prawnych opiekunów) o przekazaniu im informacji o 

zagrożeniu. 
 
3. W przypadku ryzyka długoterminowego: 
 

a) kontakt z rodzicami,  
b) opracowanie planu interwencji w najbliższym czasie (np. pomoc psychiatryczna, opieka 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomoc ośrodka interwencji kryzysowej itp.),  
c) ustalenie systematycznych spotkań ucznia z pedagogiem szkolnym w celu 

monitorowania nastroju i ryzyka zagrożenia suicydalnego. 
 
Kiedy zostało stwierdzone ryzyko nagłe lub krótkoterminowe, a mimo tego rodzice nie wyrażają zgody, nie 
widzą potrzeby konsultacji psychiatrycznej – szkoła zyskuje wówczas możliwości podjęcia koniecznych 
interwencji (poinformowanie Policji, Sądu), nawet bez zgody rodziców. 
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XX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA BĄDŹ OTRZYMANIA 
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RYZYKA KRYZYSU SUICYDALNEGO (PRÓBY 
SAMOBÓJCZEJ). 
 

1. Każdy, kto posiada informacje o złym stanie emocjonalnym ucznia lub ryzyku podjęcia przez niego 
próby samobójczej, ma obowiązek poinformowania o tym Dyrektora szkoły i pedagoga.  

2. Szkoła powiadamia rodzica o złym stanie emocjonalnym lub o posiadanych informacjach na temat 
kryzysu suicydalnego ich dziecka. Wskazuje miejsca i placówki w których dziecko mogłoby 
otrzymać pomoc.  

3. Pedagog i wychowawca przeprowadzają dyskretna rozmowę z uczniem mającą na celu wsparcie oraz 
ocenę samopoczucia dziecka, jego stanu psychicznego.  

4. Gdy istnieje realna obawa, iż rodzice dziecka zaniechają bądź zatają lub nie podejmą działań 
mających na celu poprawę jakości zdrowia psychicznego dziecka, szkoła informuje odpowiednie 
placówki i służby (Policję, Sąd Rodzinny). 

 
 
 
 

XXI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZANIA NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ 
NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY 

 
Definicja 
 
Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły uznaje się: 
 

1) lekceważenie i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach, gestach lub czynach;  
2) prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach, gestach lub czynach;  
3) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;  
4) naruszenie ich prywatności i własności prywatnej;  
5) użycie wobec nich przemocy fizycznej, psychicznej i słownej;  
6) pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników i naruszenie ich godności dobrego imienia 

i nietykalności osobistej. 
 
Procedura 
 
1. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły, mają oni obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do Dyrektora Szkoły, wychowawcy. 
 
2. W obecności ww. pracowników uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną. 
 
3. Jeżeli uczeń dopuści się naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela lub innego pracownika 
szkoły, wówczas: 
 

a) zostaje natychmiast wezwana policja i zostaje wszczęte postępowanie zgodne z procedurami 
policji w takiej sprawie;  

b) wychowawca lub inny nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia;  
c) uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora Szkoły zgodnie ze Statutem Szkoły;  
d) uczeń musi przeprosić nauczyciela w obecności Dyrektora, pedagoga i rodziców; informuje się 

zebranych, iż zaistniały incydent wpłynie na zmianę oceny z zachowania, a w klasach 
młodszych odnotowany zostanie na świadectwie ucznia. 

 
 
4. Jeżeli uczeń grozi lub ubliża wulgarnie nauczycielowi czy też innemu pracownikowi szkoły, wówczas: 
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a) wychowawca lub inny nauczyciel natychmiast wzywa do szkoły rodziców ucznia;  
b) poszkodowany pracownik szkoły może zgłosić zaistniałą sytuację na Policji;  
c) uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora Szkoły zgodnie ze Statutem Szkoły;  
d) uczeń musi przeprosić nauczyciela w obecności Dyrektora, pedagoga i rodziców; 

informuje się zebranych, iż zaistniały incydent wpłynie na zmianę oceny z 
zachowania, a w klasach młodszych odnotowany zostanie na świadectwie ucznia. 

 
5. Jeśli uczeń zachowa się wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły w sposób 
lekceważący, prowokacyjny, bez naruszania nietykalności cielesnej i stosowania gróźb 
karalnych wówczas: 
 

a) wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia;  
b) uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora szkoły zgodnie ze Statutem Szkoły;  

c) rodzice i uczeń spotykają się z pedagogiem szkolnym w celu opracowania 
dalszych zasad współpracy obu stron (np. podpisanie kontraktu, w razie potrzeby 
skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne i / lub innej poradni 
specjalistycznej).  

d) uczeń musi przeprosić nauczyciela w obecności Dyrektora, pedagoga i rodziców; 
informuje się zebranych, iż zaistniały incydent wpłynie na zmianę oceny  
z zachowania, a w klasach młodszych odnotowany zostanie na świadectwie 
ucznia. 

XXII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH, GDY 
ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE UCZEŃ ZOSTAŁ 
POSZKODOWANY PRZEZ NAUCZYCIELA. 
 

1. Rodzic, uczeń lub pracownik szkoły posiadający wiedzę na temat sytuacji, w której 
uczeń został poszkodowany przez nauczyciela, zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły.  

2. Dyrektor w obecności nauczyciela, pedagoga lub wychowawcy klasy dokonuje 
rozeznania sytuacji, rozmawia ze świadkami zdarzenia, rozmawia z uczniem  
i nauczycielem których dotyczy zaistniała sytuacja.  

3. Dyrektor lub osoba wskazana tworzy notatkę z rozmów. 
4. Dalsze czynności podyktowane są rodzajem zdarzenia  
5. W uzasadnionych sytuacjach stosuje przepisy prawa oświatowego. 

XXIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 
1. Nauczyciel odsyła ucznia w asyście innego, rozsądnego kolegi, do pielęgniarki 

szkolnej lub ją wzywa. Pielęgniarka w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami 
ucznia i wzywa służby ratownicze. O stanie zdrowia dziecka informuje nauczyciela. 

2. W sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma pielęgniarki szkolnej nauczyciel 
podejmuje następujące działania:  
a. Zasięga opinii wychowawcy, który w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami 

dziecka i ustala z nimi dalsze postępowanie. 
b. W przypadku nieobecności wychowawcy telefonicznie kontaktuję się z 

rodzicami lub osobami wskazanymi w zeszycie informacyjnym lub e-dzienniku 
do kontaktów  
w sprawach dziecka i ustala z nimi, czy istnieje potrzeba wcześniejszego 
powrotu dziecka do domu. Rodzice informują nauczyciela o tym, kto odbierze 
dziecko ze szkoły. 

3. W nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu dziecka Dyrektor Szkoły lub 
nauczyciel powiadamia służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) oraz rodziców. 

4. Uczeń nie może być zwolniony z lekcji i pozostać bez opieki.  
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Procedury szczegółowe 
 

Sposób reagowania – zamach samobójczy ucznia 
 
Działania uprzedzające (przykładowo)   

a. omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej;  
b. upowszechnienie procedur przewidywania zamachów samobójczych (np. list 

sprawdzających); 
c. omówienie problematyki w ramach Szkolnego Zespołu Kryzysowego;  
d. monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy 

ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji;  
e. dokonywanie (cyklicznie) badań przesiewowych pod kątem (czynników 

suicydogennych*), np.: depresji, niedawnych doświadczeń urazowych (np. 
przemocy, nadużyć, gwałtu), przeżywanej żałoby.  

 
Działania interwencyjne   

1. ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia; 
2. nie pozostawiaj ucznia samego;  
3. usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru; 
4. bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce; 
5. zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia; 
6. wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż), jeśli potrzeba; 
7. zadbaj, żeby interwencja służb przebiegła dyskretnie; 
8. towarzysz uczniowi – jesteś dla niego ważny; 
9. zawiadom Dyrekcję Szkoły – Dyrekcja zawiadamia Wydział Edukacji UM; 
10. dokonaj szybkiej oceny dalszych zagrożeń, np. wg klucza:  

 
 
RYZYKO UMIARKOWANE  
NP.UCZEŃ MÓWI O 

SAMOBÓJSTWIE, NIE MÓWI 

JAK TO ZROBI, NIE BYŁO 

WCZESNIEJSZYCH PRÓB 

 
 
DUśE RYZYKO  
NP. WYSTĄPIŁY CZYNNIKI 

PRZEDWYPADKOWE, UCZEŃ 

MÓWI JAK TO ZROBI, BYŁY 

WCZESNIEJSZE PROBY 

 
 
EKSTREMALNE RYZYKO  
NP. WYSTĄPIŁY WSKAŹNIKI 

PRZEDWYPADKOWE*,UCZEŃ 

DOKONAŁ SAMOOKALECZENIA, 

PODJĄŁ INNE DZIAŁANIA 

ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU/ZYCIU 

 
 

11. zawiadom wychowawcę i członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego, poinformuj o 
wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka); 

12. powiadom rodziców / opiekunów prawnych; 
13. dokonaj (cie) wyboru priorytetów działania uzależniając działania od oceny sytuacji; 
14. ustal (cie) strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów;  
15. chroń (cie) ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatyzującymi (np. 

kontaktem z mediami, świadkami, itp.)  
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Działania naprawcze   
1. dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba 

ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi; 
2. bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z PPP, CIK lub placówką opieki zdrowotnej;  
3. podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła 

mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.  
 

 

Lista sprawdzająca – zamiar samobójczy ucznia 
 

Lp. Czynnik wysokiego ryzyka TAK NIE 
    

1. Czy uczeń mówi lub w inny sposób wyraża beznadziejność,   
 bezradność?   
    

2. Czy bezpośrednio lub pośrednio mówi o samobójstwie?   
    

3. Czy w ostatnim czasie pozbywał się osobistych   
 przedmiotów – przedtem dla niego ważnych?   
    

4. Czy ostatnio zaczął izolować się, wycofywać z kontaktów,   
 także z bliskimi kolegami?   
    

5. Czy zaniechał zajęć, zabaw, dyscyplin sportu dotąd   
 sprawiających mu przyjemność?   
    

6. Czy napisał testament, list pożegnalny?   
    

7. Czy używa wyrażeń, które wskazują na jakiś moment w   
 czasie, który wiąże się z końcem, zaprzestaniem,   
 odejściem, inną sytuacją?   
    

8. Czy przeszedł niedawno zdecydowaną zmianę charakteru,   
 nastroju, zachowania?   
    

9. Czy ostatnio zmienił swoje nawyki, np. przestał dbać o   
 wygląd?   
    

10. Czy ma problemy z jedzeniem, spaniem nieuzasadnione   
 organicznie?   
    

11. Czy podejmował wcześniej próby samobójcze?   
    

12. Czy podejmuje jakieś szczególnie ryzykowne zachowania?   
    

13. Czy doświadczył niedawno straty, traumy?   
    

14. Czy daje wyraz swemu zainteresowaniu tematyką śmierci,   
 umierania, życia po śmierci?   
    

15. Czy fascynuje się postaciami kultury, innymi znanymi   
 osobami, które zginęły samobójczo?   
    

16. Czy spożywa alkohol, czy używa narkotyków?   
     
 

Odpowiedź twierdząca na więcej niż jedno pytanie wskazuje na poważne ryzyko 
samobójstwa. 
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Lista sprawdzająca – ryzyko ponownej próby samobójczej  
Nawet najmniej groźna próba samobójcza wymaga wnikliwej analizy. Powinniśmy móc 
ocenić zarówno stan psychiczny, jak i somatyczny tej osoby. Dlatego niezmiernie ważne jest, 
aby w jej pobliżu był lekarz i psycholog. Należy bardzo dokładnie przeanalizować całą 
sytuację i rozważyć ryzyko ponowienia takiej próby. Należy pamiętać, że czasami poprawa 
nastroju jest związana ze spadkiem napięcia, ulgą po próbie samobójczej i nie należy 
traktować go jako wyraz pogodzenia się z życiem. 
 
Do diagnozy takiego stanu przydatne mogą być kolejne pytania ujęte w kwestionariuszu, 
wymienione poniżej:  
 

 W jakich okolicznościach dokonał(a) próby samobójczej?
 Jakie są przyczyny bezpośrednie i pośrednie samobójstwa?
 Czy to jest pierwsza próba samobójcza? Jeśli nie, to jak wyglądały poprzednie?
 Co się działo w ostatnim tygodniu przed próbą samobójstwa?
 Co się działo w ostatnim dniu, godzinach przed próbą samobójstwa?
 Jak się czuł(a) po odzyskaniu przytomności?
 Czy w rodzinie były śmierci samobójcze? Jeśli tak, to kto i kiedy?
 Czy w chwili próby samobójczej był(a) pod wpływem środków zmieniających 

nastrój?
 Czy było wcześniej leczenie psychiatryczne? Jeśli tak, to kiedy i z jakim 

rozpoznaniem?
 Czy z obecnej perspektywy ponowił(a) by próbę samobójczą?
 Czy w ostatnim okresie życia utracił(a) kogoś bliskiego?
 Jakich strat doznał(a) w swoim życiu? Jak one wpłynęły na historię życia? 

 
Dzięki informacjom zebranym od ucznia możemy ocenić rodzaj myśli samobójczych i ich 
nasilenie; występowanie zawężenia presuicydalnego*; rodzaj zachowania samobójczego oraz 
możliwości jego powtarzania; system wartości danej osoby i zasoby osobiste oraz bardzo 
ważne dla dalszej pracy nastawienie do udzielającego pomocy. 
 

Sposób reagowania – Żałoba po śmierci ucznia (uwaga: za wyjątkiem 
śmierci samobójczej) 
 
Działania uprzedzające (propozycja)   

1. omówienie procedury postępowania na forum Szkolnego Zespołu Kryzysowego;  
2. omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego 

na forum Rady Pedagogicznej.  
 
Działania interwencyjne   

1. poinformuj nauczycieli, wychowawców;  
2. przypomnij zasady kierowania dyskusją z elementami odreagowania z uczniami, na 

potrzeby godzin wychowawczych, innych lekcji (jeśli to możliwe: daj materiały 
instruktażowe);  

3. poinformuj uczniów na forum klasy; 
4. opowiedz o okolicznościach śmierci, uwzględniając życzenia rodziny zmarłego;  
5. stwórz możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych, uroczystościach o 

charakterze „wspominkowym” itp.;  
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Działania naprawcze   
1. oceń potrzeby – monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem 

reakcji stresu pourazowego, zwróć uwagę na uczniów, u których stwierdzasz 
szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji;  

2. skonsultuj sytuację z pedagogiem / psychologiem szkolnym lub specjalistą z PPP lub 
CIK;  

3. zorganizuj debriefing* (gdy tak ustalono po konsultacji z pedagogiem / 
psychologiem);  

4. ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego, kieruj.  
 

 

Sposób reagowania – konieczność zawiadomienia o śmierci ucznia  
Otrzymanie wiadomości, że osoba bliska stała się ofiarą katastrofy, wypadku 
samochodowego, zabójstwa czy samobójstwa jest „ciosem” psychologicznym dla bliskich. 
Rodzina i przyjaciele mogą wręcz utożsamiać się z cierpieniem, jakiego doświadczyła ofiara. 
Najbardziej drastycznym przeżyciem jest śmierć dzieci, które naturalnie nie powinny 
odchodzić przed osobami dorosłymi. Wszystkie reakcje typowe dla żałoby są, w przypadku 
rodziców, którzy stracili dziecko, wyjątkowo silne i długo trwające. Zwłaszcza gniew, 
zgorzkniałość i samoobwinianie, poczucie winy. Powstaje pytanie, na kim spoczywa 
obowiązek informowania o śmierci? Nie ma tutaj jednej prostej odpowiedzi. Biorąc pod 
uwagę doświadczenia służb mundurowych możemy stwierdzić, że w tych instytucjach o 
śmierci żołnierza lub policjanta powiadamia przełożony, np. dowódca, naczelnik, komendant. 
Jest to ważne z punktu widzenia nie tylko wizerunku organizacji, ale również stanowi 
zapewnienie, że przekazywana wiadomość jest wiarygodna i sprawdzona. Wydaje się 
naturalne, że o śmierci ucznia lub nauczyciela, która miała miejsce na terenie szkoły lub w 
związku z zajęciami szkolnymi, wycieczkami, koloniami itp. powinien poinformować rodzinę 
dyrektor szkoły lub osoba upoważniona (jednak musi ona bezpośrednio kojarzyć się z 
administracją szkolną). Dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy jest na to czas. Pozostałe 
przypadki pozostają w gestii policji, lekarzy, psychologów itp. Nie każdy czuje się na siłach 
do konfrontacji z niekiedy ekstremalnymi emocjami przezywanymi przez rodzinę, która 
doświadczyła śmierci np. dziecka. Wówczas trzeba poprosić psychologa lub pedagoga, aby 
przejął na siebie to zadanie.  
 
1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz. Należy unikać 

powiadamiania za pomocą telefonu lub poczty, jeśli jest to tylko możliwe. Powinno się 
odbywać w mieszkaniu, nigdy na klatce, w progu drzwi.  

2. Prawidłowe powiadamianie o śmierci musi spełnić następujące warunki: 
- dostarczyć niezbędne informacje; 
- udzielić pierwszego wsparcie dla ofiar; 
- ochronić godność; 
- okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.  
3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia 

tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób mu najbliższych.  
4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o 

stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenie, cukrzyca itp.), które 
są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane 
mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto 
przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby 
natychmiastową interwencję lekarską.  
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5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się przez co najmniej dwie osoby. Jedna 

udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcje osoby powiadamianej. Powiadomienie 
powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.  

6. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze, bez „owijania w bawełnę” i 
dorabiania różnych historii. Np. „Mam dla pani / pana bardzo złą wiadomość: pani / pana 
bliski nie żyje”. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość i zrozumienie. Tak jak w 
przypadku standardowych kondolencji. Należy zachować się empatycznie, w razie 
potrzeby udzielić wsparcia fizycznego np. objąć osobę, podać chusteczkę do nosa.  

7. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała 
osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów 
dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). 
Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych 
szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów 
sprawy.  

8. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego – zaproponować 
pomoc w zawiadamianiu innych bliskich, zapytać się czy jest coś co możemy zrobić dla 
rodziny zmarłego.  

9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawiać rodziny i bliskich zmarłego samych, 
bez opieki. Powinien zostać pracownik socjalny lub psycholog, tak długo, aż minie 
pierwsza reakcja – szok lub pojawią się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, 
przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby 
udzielić informacji lub / i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się  
pozostawiona sama sobie. Podać namiary instytucji udzielających wsparcia (np. 
psychologowie).  

10. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić 
sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, 
interwencja z udziałem medyków itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych 
informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę 
zmarłego.  

11. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub 
od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.  

12. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub 
nastolatkom.  

 

 

Sposób reagowania – epizod psychotyczny ucznia 
 
Działania uprzedzające (przykładowe):   
1. zrobienie listy symptomów psychotycznych – zaproście specjalistę w tej dziedzinie, 

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

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

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

udzielaniem pomocy osobom chorym psychicznie.  
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Działania interwencyjne:   
1. nie pozostawiaj ucznia samego; 
2. reaguj spokojnie, łagodnie; 
3. bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce; 
4. na ile to możliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu; 
5. zawiadom pogotowie ratunkowe (999, 112) – nie ma na co czekać;  
6. nie skupiaj się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza, czy nie – pozostaw to lekarzom.  
 
Działania naprawcze:   
1. jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę – np. 

przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „Czym jest choroba psychiczna” (jeżeli fakt 
choroby jest ogólnie znany);  

2. jeżeli uczeń sobie tego nie życzy – nie informować klasy;  
3. wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określaniu wymagań wobec 

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

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

form pomocy dostępnych w PPP*, PZP*, przyszpitalnych grupach wsparcia.  
 

 

 

Sposób reagowania – nadużywanie środków odurzających 
 
Działania uprzedzające (przykładowe)   
1. sporządzenie listy symptomów używania, nadużywania środków odurzających – 

zaproście specjalistę w tej dziedzinie, omówcie skuteczne metod reagowania;  
2. korzystanie z licznych programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych – 

zorganizuj zajęcia na terenie szkoły, udostępnij scenariusze wychowawcom;  
3. sprawdzenie w praktyce, jak skutecznie wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji 

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

udzielaniem pomocy młodzieży używającej środków odurzających, rodzinom, bliskim;  
5. dokonywanie (cyklicznie) badań przesiewowych pod kątem używania środków 

odurzających.  
 
Działania interwencyjne:   
1. powiadom wychowawcę klasy; 
2. jeżeli podejrzewasz zagrożenie życia lub zdrowia – wezwij pogotowie ratunkowe (999,  

112) – pamiętaj, że większość środków odurzających (w tym alkohol) powoduje 
zagrożenie dla życia;  

3. jeżeli zachowania ucznia niosą ze sobą zagrożenia dla niego i innych lub daje on powód 
do zgorszenia – patrz wskazówki poniżej oraz:  

a) wezwij rodziców / opiekunów prawnych do odebrania ucznia ze szkoły;  
b) wezwij Policję (997, 112) lub Straż Miejską (998, 112), gdy rodzice odmawiają 

przyjazdu, nie są wstanie przyjechać lub uczeń ukończył 17 lat;  
4. odizoluj ucznia od reszty klasy, uczniów, dbając jednak, aby nie pozostał sam i nie miał 
dostępu do niebezpiecznych przedmiotów; 
5. wezwij lekarza dla stwierdzenia stanu nietrzeźwości (jeśli wcześniej nie wezwano 

pogotowia); 
6. jeżeli incydent dotyczy spożywania alkoholu na terenie szkoły – stanowi wykroczenie  
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z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 
postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

 
Działania naprawcze:   
1. poinformuj rodziców ucznia o zdarzeniu;  
2. skorzystaj z konsultacji pedagoga szkolnego / psychologa lub specjalistów z PPP – 

omówcie problem i skonstruujcie strategię dalszego działania (interwencji i rozwiązania 
problemu) wspólnie;  

3. wesprzyj rodziców, poinformuj, na co powinni zwracać baczną uwagę, nakłaniając 
jednocześnie do korzystania z pomocy wyspecjalizowanych placówek (Monar);  

4. jeżeli incydenty będą się powtarzać: zawiadom sąd rodzinny lub policję;  
5. pilnie podejmij temat używania środków odurzających na godzinie wychowawczej, w tym 
celu skorzystaj z istniejących programów profilaktycznych lub wyspecjalizowanych 
placówek. 


