Załącznik do Zarządzenia nr 3/2015/2016
Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce
z dnia 27 października 2015 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY
W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ DĄBRÓWCE

I.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

1.

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

1)
Dyrektor szkoły zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki w czasie ich pobytu w
szkole, a także w zajęciach organizowanych poza Szkołą.
2)
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do bieżącego zapoznania pracowników z nowymi
przepisami bhp oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby
prowadzące zajęcia z uczniami.
3)
Odpowiada za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
zawartych w następujących dokumentach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Statut szkoły
Program wychowawczy
Szkolny program profilaktyki
Strategia działań wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
Regulamin wycieczek
Regulamin dyżurów
Regulamin świetlicy szkolnej
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
Instrukcja dobrej praktyki higienicznej (GHP)
Polityka bezpieczeństwa informacji

2.

ZADANIA PEDAGOGA / PSYCHOLOGA

1)

Koordynowanie działań zespołu wychowawczego

2)

Zapewnienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej

Szkolna instrukcja bhp

Regulamin Pracy
Księga obiektu
Protokoły kontroli sanitarnej
Instrukcja przeciwpożarowa
Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki
Rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe

3)
Prowadzenie działalności informacyjnej i udostępnianie
nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiałów edukacyjnych.
4)
Organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych.
5)

młodzieży,

rodzicom,

Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę w

zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.
6)
Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami
szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie zachowań ryzykownych
młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub w sytuacjach wymagających udzielenia
pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.
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3.

ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

1)
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, wzywa
pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.
2)
reagowanie i zgłaszanie problemów związanych ze zdrowiem i higieną uczniów
3)

współpraca z nauczycielami i pracownikami szkoły w sytuacjach kryzysowych

4.

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

1)

Utrzymywanie w porządku oraz w bezpiecznym stanie pomieszczeń i otoczenia szkoły

2)
a)
b)

Kontrola i zgłaszanie dyrektorowi szkoły:
przebywania osób postronnych w budynku szkoły
przebywania uczniów na korytarzach podczas zajęć lekcyjnych

3)
a)
b)

Nadzór nad:
wyjściami ewakuacyjnymi
korzystaniem z szatni

4)

Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, w tym HACCAP

5)
Wspomaganie działań wychowawczo - opiekuńczych
a)
pomoc w opiece nad uczniami (w stołówce, przy czynnościach samoobsługowych,
podczas wyjść)
b)
doprowadzanie z przystanków do sali przedszkolnej dzieci dojeżdżających,
c)
reagowanie i zgłaszanie niewłaściwych zachowań uczniów
d)
działania w sytuacjach kryzysowych zgodne z procedurami

5.

ZADANIA RODZICÓW

1)
Przyprowadzają dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III nie wcześniej niż 15
minut przed zajęciami
2)
Nie wchodzą do sal lekcyjnych, umożliwiając wychowawcom przejęcie opieki nad
dziećmi
3)
Oczekują na odebranie swoich dzieci po zajęciach w ciszy na holu głównym szkoły nie
wcześniej niż 10 minut przed końcem zajęć
4)

Stosują zasady:

a)

odbioru dzieci / uczniów którzy nie ukończyli 7 lat na podstawie Upoważnienia do odbioru

b)

dziecka.
zwalniania z zajęć (zob. pkt 10.3)
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6.

SKŁAD I PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO ZESPOŁU KRYZYSOWEGO

1)

Szkolny Zespół Kryzysowy tworzą:

a)
b)

skład stały: dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca
danej klasy
dodatkowo: społeczny inspektor pracy, sekretarz szkoły, specjaliści

2)

Plan działań członków zespołu kryzysowego

a)

w pierwszej fazie kryzysu:
 ocena emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych aspektów reakcji kryzysowych;
 szybkie ustanowienie kontaktów (z osobami czy grupami zaangażowanymi w kryzys);
 identyfikacja głównych problemów lub czynników wyzwalających kryzys;
 wybór strategii komunikacji z otoczeniem zewnętrznym szkoły/placówki;
 uprawomocnienie planu oddziaływań;
 wdrażanie oddziaływań.
b)
w drugiej fazie kryzysu, po opadnięciu emocji i wyciszeniu reakcji środowiska
zewnętrznego:
 tworzenie i badanie alternatyw;
 wyciągnięcie wniosków;
 modyfikacja modelowego planu działania w sytuacji kryzysowej.

7.

ZADANIA NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW

1)
przed lekcjami
a)
o godz. 7.20 rozpoczyna pracę świetlica szkolna
b)
o 7.45.nauczyciele rozpoczynają pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem
wywieszonym w pokoju nauczycielskim.
c)
opiekę nad uczniami przebierającymi się w szatniach przy sali gimnastycznej sprawują
nauczyciele wychowania fizycznego.
2)

podczas dyżurów

Nauczyciel:
a)
niezwłocznie po dzwonku stawia się na miejsce pełnienia dyżuru.
b)
dba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez uczniów zasad
zachowania, które wykluczają:

bieganie po szkole,

rzucanie różnych przedmiotów, m.in. piłki, plecaka itp.

zbieganie ze schodów i zabawę na nich

otwieranie okien i wychylanie się przez nie,

gwałtowne otwieranie drzwi sal i pomieszczeń,

prowokowanie uczniów poprzez zaczepki, np. popychanie kolegów, podstawianie im
nóg,

pozostawianie teczki czy plecaka w nieodpowiednich miejscach, utrudniając przejście
c)
reaguje na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów
i pracowników szkoły
d)
reaguje na wszelkie przejawy dewastacji mienia
e)
obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego
nie jest w stanie sam usunąć.
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f)
nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie
dyrektora lub wicedyrektora.
3)

podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele:
a)
odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów
b)
zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach w roku szkolnym z zasadami bezpiecznego
zachowania się wynikającymi ze specyfiki przedmiotu i wymaga bezwzględnego przestrzegania
regulaminu każdej pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku
c)
przestrzegają ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych
d)
upewniają się przed wpuszczeniem uczniów do pomieszczenia, w którym mają być
prowadzone zajęcia, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
e)
dostrzeżone zagrożenia zgłaszają dyrekcji szkoły, a o nieprawidłowościach informuje
konserwatora przez wpis do „zeszytu konserwatora” (w sekretariacie)
f)
jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni sie w czasie zajęć – niezwłocznie je
przerywają i wyprowadzają z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece.
g)
odnotowują nieobecności ucznia na każdych zajęciach
h)
niezwłocznie zgłaszają wychowawcy lub dyrekcji przypadki samowolnego opuszczenia
zajęć
i)
respektują prawo uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych
j)
wymagają od uczniów:

ustawiania się po dzwonku na lekcje parami przed salą i czekania w ciszy na przyjście
nauczyciela,

respektowania nakazu korzystania z szatni

respektowania zakazu jedzenia, picia, żucia gumy podczas lekcji, wstawania z miejsca
bez zezwolenia nauczyciela, kołysania się na krzesłach, odsuwania krzeseł osobom siadającym,
wychylania się przez okna, rzucania przyborów szkolnych do kolegów.
k)
nie przynoszą do klasy kawy/herbaty i nie przygotowują przy uczniach gorących
napojów
l)
zezwalają na wychodzenie z lekcji do toalety tylko w uzasadnionych przypadkach i
pojedynczo.
m)
nie stosują kary wykluczenia ucznia z lekcji, zajęć, poprzez wyproszenie go za drzwi
klasy.
n)
opuszczają z uczniami teren szkoły tylko w przypadkach uzasadnionych (np. realizacja
programu nauczania).
Nauczyciel informatyki i bibliotekarz w ICIM:
a)
zezwala uczniom na korzystanie z Internetu wyłącznie pod jego kontrolą
b)
egzekwuje obowiązkowe zasady:

nie przekazywać danych osobowych;

nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;

nie korzystać z komunikatorów;

nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych,
muzycznych, filmowych itp.

nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku
komputera.

przestrzegać netykiety;

w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej - zwrócić się do nauczyciela o pomoc.
Nauczyciel WF:
a)
nadzoruje
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porządek w sali gimnastycznej i szatni

zamknięcie pomieszczeń szatni – w czasie lekcji, a sali gimnastycznej - podczas przerw i
nieobecności nauczyciela,

bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego

właściwe przygotowanie miejsca ćwiczeń terenowych
b)
na każde ćwiczenia terenowe zabiera apteczkę podręczną,
4)

podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciel / wychowawca:
a)
opiekuje się powierzoną mu klasą lub grupą
b)
sprawdza obecność
c)
w czasie dyskoteki szkolnej i imprezy typu „nocka”:

umożliwia udział uczniów tylko za zgodą rodziców

wymaga odpowiedniej postawy uczniów

zachowania porządku

nieopuszczania szkoły przez uczniów

odbioru uczniów przez rodziców
d)
organizując wycieczkę /wyjazd na zawody, konkursy, stosuje zapisy Regulaminu
wycieczek oraz następujące zasady:

zapewnienia określoną przez dyrektora szkoły liczbę opiekunów

sprawdza stan zdrowia i umiejętności uczniów, wymagane podczas wycieczki.

zapoznaje z listą uczestników wychowawców klas i nauczycieli, którzy odnotowują fakt
udziału uczniów w ww. działaniu w dzienniku lekcyjnym.

wyznacza w szkole lub na placu przed szkołą miejsce zbiórki rozpoczynającej i
kończącej wycieczkę, skąd uczniowie są odbierani przez rodziców lub inne osoby dorosłe
upoważnione przez nich na piśmie. Istnieje możliwość odebrania dziecka przez rodziców w
wyznaczonym miejscu na trasie powrotu.

sprawuje ciągłą opiekę nad uczestnikami

sprawdza stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie
zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

przed wyjazdem w dłuższą trasę wzywa policję, która bada stan techniczny autokaru i
stan trzeźwości kierowcy,

zapewnia dostęp do telefonu komórkowego,

dopilnowuje wyposażenia w pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki
higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.

egzekwuje zakaz przemieszczania się uczniów po autokarze i podróżowania w pozycji
stojącej, samowolnego otwierania okien w czasie podróży, wyrzucania jakichkolwiek
przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami,

zarządza podczas jazdy trwającej kilka godzin jedną przerwę (20 – 30 minut),
e)
organizując wyjście poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości

dokonuje wpisu w „zeszycie wyjść” znajdującym się w sekretariacie szkoły

z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i uczniami z klas I-III zabiera 1 opiekuna (np.
rodzica). (wyjątek: zajęcia wychowania fizycznego organizowane na Orliku - uczniowie klas IIII szkoły podstawowej udają się pod opieką nauczyciela)
f)
zgłasza dyrekcji szkoły uczniów, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w np. wycieczce, a
są tego dnia w szkole – zostają przekazani pod opiekę nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły,
wicedyrektora lub są przydzieleni do innej równoległej klasy.
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8.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

1)

przed lekcjami

Uczniowie:

miejscowi przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o 7.45.

dojeżdżający oraz ci, którzy z uzasadnionych powodów przyjdą do szkoły przed 7.45,
udają się do szatni, a następnie do świetlicy szkolnej.

opuszczają świetlicę za zgodą nauczyciela
2)

podczas przerw

a)
uczniowie mogą pozostać w salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej tylko pod
opieką nauczyciela
b)
dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III pozostają pod stałą opieką
wychowawców.
c)
uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły ani przebywać na terenie drogi wjazdowej i
parkingu przy szkole.
d)
na korytarzach szkoły zakazane są następujące zachowania:

bieganie

zbieganie ze schodów i zabawa na nich

otwieranie okien i wychylanie się przez nie,

gwałtowne otwieranie drzwi sal i pomieszczeń,

pozostawianie teczki czy plecaka w nieodpowiednich miejscach, utrudniając przejście
e)
w budynku i na dziedzińcach szkoły zakazane jest:

rzucanie różnych przedmiotów, m.in. piłki, plecaka itp.

prowokowanie uczniów poprzez zaczepki, np. popychanie kolegów, podstawianie im
nóg,
f)
w okresie jesienno – zimowym uczniowie spędzają przerwy w budynku szkoły.
3)

w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Uczniowie:
a)
odzież wierzchnią pozostawiają w szatni
b)
bezzwłocznie po dzwonku ustawiają się przy drzwiach właściwej sali lekcyjnej
c)
respektują zapisy regulaminów bezpieczeństwa na lekcjach: wychowania fizycznego,
informatyki, zajęć technicznych,
d)
w sali zakazane są następujące zachowania:

jedzenie i picie podczas zajęć

wstawania z miejsca bez zezwolenia nauczyciela,

kołysania się na krzesłach,

odsuwania krzeseł osobom siadającym,

wychylania się przez okna,

rzucania przyborów szkolnych do kolegów.

korzystanie z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela
4)

po zakończeniu lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Uczniowie
a)
którzy nie ukończyli 7 lat odbierani są przez osoby dorosłe na podstawie Upoważnienia
do odbioru dziecka.
b)
dojeżdżający udają się do świetlicy i tam oczekują na odjazdy.
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c)
opuszczają świetlicę za zgodą nauczyciela świetlicy oraz pod opieką wyznaczonych
nauczycieli i pracowników obsługi.

9.
OPIEKA NAD UCZNIAMI W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH
1)
W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót i niedziel) szkoła może zapewnić opiekę
uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.
2)
Rodzice dzieci składają pisemną informację
trzech dni przed dniem wolnym.

wychowawcom klasy w terminie przynajmniej

3)
W tym dniu uczniowie są pod opieką wychowawców świetlicy oraz nauczycieli wyznaczonych
przez Dyrektora szkoły.

10.

INNE SYTUACJE MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO

1)
Prace na rzecz szkoły lub środowiska - udział uczniów może mieć miejsce po
zaopatrzeniu ich w odpowiednie narzędzia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i
bezpiecznych warunków pracy.
2)
Bieżące zmiany w tygodniowym planie lekcji, (np. skrócenie zajęć lub zwolnienie z
lekcji spowodowane nieobecnością nauczyciela) - rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum powiadamiani są co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem
lub w szczególnych wypadkach w dniu zmiany.
Uczniowie, którzy z różnych względów muszą pozostać w tym czasie w szkole, zostają objęci
opieką świetlicy.
3)
Wcześniejsze zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodziców w wyjątkowych
przypadkach podstawą zwolnienia jest osobiste przybycie po ucznia (w zeszycie
korespondencji) lub pisemna, ewentualnie telefoniczna prośba rodziców.
a)
z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:

wychowawca ucznia, oczywiście po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica.

wychowawca zastępczy lub nauczyciel, który zna i uczy ucznia, ale tylko jeżeli
wychowawca jest nieobecny w szkole, lub nie może osobiście zwolnić ucznia;

dyrektor szkoły, ale w sytuacjach naprawdę wyjątkowych,

nauczyciel-opiekun, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują
szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.; ma on obowiązek powiadomić
wychowawcę danej klasy.
4)
Złe samopoczucie ucznia - obowiązkiem wychowawcy klasy lub nauczyciela, któremu
uczeń zgłosił niedyspozycje, jest udzielenie dziecku pomocy, powiadomienie pielęgniarki
szkolnej oraz, jeśli wymaga tego sytuacja, dyrektora szkoły i rodziców dziecka oraz ustalenie:

potrzeby wezwania pogotowia,

potrzeby wcześniejszego odebrania dziecka przez rodziców ze szkoły,

godziny odbioru dziecka ze szkoły.
a)
informacje o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w dzienniku zajęć
b)
zabronione jest zwalnianie do domu ucznia, który uskarża się na zły stan zdrowia, bez
poinformowania wychowawcy ucznia oraz jego rodziców.
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5)
Zagrożenie zdrowia lub życia dziecka:
a)
należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców.
b)
jeśli rodzic nie może dotrzeć do szkoły, a dziecko musi być przewiezione do szpitala,
towarzyszy mu pielęgniarka lub nauczyciel, którzy pozostają z dzieckiem do momentu przybycia
rodziców/ prawnych opiekunów.
c)
w momencie przejęcia ucznia przez pogotowie ratunkowe za jego bezpieczeństwo
odpowiada lekarz pogotowia.
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II.
PROCEDURY
POSTĘPOWANIA
TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

W

SYTACJACH

Procedury opracowane zostały w formie kart kontrolnych wyznaczających kolejne kroki osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów. Są załącznikiem do notatek uzupełnianych informacjami
o zdarzeniu, takimi, jak: data , nazwiska uczestników, krótki opis.

1. NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ UCZNIA / WAGARY
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O każdym przypadku samowolnego opuszczenia zajęć szkolnych (w tym
zajęć w świetlicy) należy niezwłocznie poinformować rodziców ucznia.
W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia
dłuższej niż tydzień skontaktować się z rodzicami ucznia w celu ustalenia
przyczyny nieobecności.
Odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
Na wniosek rodzica/opiekuna usprawiedliwić uzasadnioną nieobecność
ucznia w szkole.
Jeżeli rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia, pozostawić w dzienniku
szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.
Gdy brak jest kontaktu z rodzicami ucznia, wysłać pisemne zawiadomienie
do rodziców/opiekunów prawnych ucznia informujące o nieobecności ucznia
w szkole, a więc o nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego i
wyznaczyć im termin stawienia się w szkole.
W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia przeprowadzić rozmowę z
uczniem, poinformować go o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się
powtarzał. Udzielić upomnienia oraz sporządzić odpowiedni zapis w
dzienniku szkolnym.
W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności
ucznia
Powiadomić pedagoga szkolnego.
Zobowiązać ucznia
 do spotkań z pedagogiem
 do prowadzenia zeszytu obecności w szkole (podpisy na każdej
lekcji).
Zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do kontaktu osobistego bądź
telefonicznego co najmniej raz na dwa tygodnie i do kontrolowania
frekwencji i postępów dziecka.
Złożyć wizytę w domu ucznia.
Wysłać pisemne zawiadomienie do rodziców/prawnych opiekunów o
absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego
(wezwanie do szkoły)
W obecności pedagoga lub dyrektora szkoły, porozmawiać z rodzicami/
opiekunami prawnymi ucznia.
W przypadku braku współpracy rodzica /prawnego opiekuna z wychowawcą
lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów, wysłać listem
poleconym upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje
obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z
wyznaczeniem terminu, oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku
jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań
wychowawczych, a uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego,
powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.
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2. STWIERDZENIE PALENIA TYTONIU PRZEZ UCZNIA.
Powiadomić wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
Zażądać, aby uczeń przekazał papierosy
Powiadomić o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.
Przeprowadzić rozmowę z uczniem.
Ustalić spotkanie z rodzicami,
 przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą i profilaktyczną powiadomić ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach
zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 Zobowiązać ucznia do zaniechania negatywnego postepowania, a
rodziców do nadzoru.
 Sporządzić notatkę, którą podpisuje rodzic
Zlecić uczniowi:
 przygotowanie gazetki szkolnej na temat szkodliwości palenia
 wykonanie innej pracy społecznej na rzecz środowiska.
W przypadku nasilenia sie zjawiska u jednego lub grupy uczniów,
powiadomić pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
 zastosować wobec wychowanków kary określone w Statucie Szkoły.
Prowadzić działania profilaktyczne
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3. UŻYWANIE ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA
SIĘ W STAN ODURZENIA
1

Poinformować o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły

2
3

Wezwać rodziców/opiekunów.
Przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązać
 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.

4
5

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy szkoła pisemnie powiadamia o
zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. .nieletnich).
Sporządzić notatkę z podjętych działań.
Powiadomić sąd lub policję w przypadku wykorzystania przez szkołę
wszystkich dostępnych jej środków oddziaływań wychowawczych,
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
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4. PODEJRZENIE OBECNOŚCI NA TERENIE SZKOŁY UCZNIA BĘDĄCEGO POD
WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
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Powiadomić
 wychowawcę klasy
 pedagoga lub psychologa
 przedstawiciela dyrekcji
Odizolować ucznia od reszty klasy.
 nie wolno pozostawić go samego;
wezwać rodziców ucznia
 gdy nie można powiadomić rodziców lub odmawiają przybycia, za
zgodą dyrektora wezwać Pogotowie Ratunkowe
Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, /
przewiezieniu do placówki służby zdrowia, / przekazaniu go do dyspozycji
policji - decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
Powiadomić policję (gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a
jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo
zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.)
Spróbować przeprowadzić z uczniem rozmowę
Po przybyciu rodziców przedstawić sytuację i ustalenia.
 uzupełnić wyjaśnienia ucznia z udziałem rodziców.
 pozwolić rodzicom podjąć decyzję co do dalszego postępowania
 przekazać ucznia pod opiekę rodzicom
Odnotować w sporządzonej notatce decyzję podjętą przez rodziców oraz fakt
przejęcia przez nich opieki nad dzieckiem - przejęcie opieki nad dzieckiem
rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem
Podjąć niezbędne czynności celem całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i
zakończenia sprawy.
Np. zlecić pedagogowi lub innemu nauczycielowi opracowanie i
przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczniów danej klasy.
Zastosować wobec ucznia karę regulaminową przewidzianą w statucie
szkoły.
Ustalić z rodzicami ucznia zasady dalszego postępowania.
 sporządzić protokół z ustaleń/spisać kontrakt.
 jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma
obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.
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5. PODEJRZENIE, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI
Nauczycielowi nie wolno przeglądać rzeczy osobistych ucznia, dokonywać jego rewizji, przeszukiwać
plecaka, nawet jeśli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że dokonał kradzieży lub posiada
niedozwolone środki odurzające. Tylko policja ma prawo przeszukać ucznia (art. 219 kodeksu
postępowania karnego).
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W obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga) zażądać, aby uczeń
przekazał substancję przypominającą narkotyk, pokazał zawartość plecaka
oraz kieszeni.
Powiadomić dyrektora szkoły i wychowawcę
Wezwać rodziców
Dobrowolnie oddaną substancję, zabezpieczyć i bezzwłoczne przekazać ją do
jednostki policji.
Ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.
Udokumentować zdarzenie - sporządzić dokładną notatkę z ustaleń wraz ze
swoimi spostrzeżeniami.
Wezwać policję, gdy uczeń odmawia dobrowolnego przekazania substancji i
pokazania zawartości plecaka (kieszeni).
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6. PROFILAKTYKA W PRZYPADKU ZAŻYWANIA PRZEZ UCZNIÓW
NARKOTYKÓW
1.

Spisać kontrakt z uczniem, który zażywał narkotyki i jego rodzicami.

dyrektor

2

Informować dyrektora, rodziców i pedagoga, za każdym razem gdy sytuacja
się powtórzy;
 monitorować realizację zawartego z uczniem kontraktu.
Przeprowadzić zajęcia ukazujące szkodliwość używek dla młodego
organizmu np. w formie prelekcji, filmu dydaktycznego, warsztatów.
Obserwować zachowania ucznia i objąć go indywidualną pomocą.

wychowawca

3
4
5

Podejmować działania zapobiegające wystąpieniu na szerszą skalę problemu
narkotyków w szkole.
a) W porozumieniu z radą pedagogiczną stworzyć uczniom możliwość
bezpiecznego, anonimowego zgłaszania informacji o wszelkich
przypadkach używania lub rozpowszechniania narkotyków.
Np. założyć skrzynkę, do której uczniowie będą mogli anonimowo wrzucać
kartki z informacjami lub uruchom w tym celu specjalny adres e-mail.
b) Zgłaszać Policji każdy przypadek zażywania narkotyków.
c) Zorganizować spotkania z:
 policją/kuratorem sądowym dotyczące prawnych aspektów
zażywania/rozpowszechniania narkotyków;
 przedstawicielami służby zdrowia dotyczące negatywnego wpływu
używek i środków odurzających na zdrowie i psychikę młodych
ludzi;
d) osobami wychodzącymi z uzależnień.
e) we współpracy z pedagogiem, radą pedagogiczną, radą rodziców,
organem prowadzącym podjąć działania promujące zdrowy styl
życia,
np. organizować pozalekcyjne zajęcia sportowe; zadbać, aby sklepik szkolny
oferował zdrową żywność itp.
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7. PODEJRZENIE, ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY RODZINNEJ
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Przyjąć informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez
wysłuchanie go bez świadków. Zapisać datę i godzinę zgłoszenia.
Poinformować wychowawcę klasy.
Poinformować pedagoga i dyrektora szkoły.
Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, wezwać
lekarza.
Dbając o dyskrecję, przeprowadzić rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to
możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich
częstotliwość).
Wezwać do szkoły rodzica (lub osobę z najbliższej rodziny)
pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy.
Podjąć decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznaczyć
pracownika, który ją przeprowadza.
Zawiadomić przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazać mu
sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.
W przypadku osoby nieletniej zawiadomić sąd rodzinny i nieletnich.
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8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU LUB PROBLEMÓW
WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
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Zgłoszenie pedagogowi szkolnemu problemu ze współpracą z rodzicami
ucznia - po wstępnym zdiagnozowaniu i udokumentowaniu sytuacji rodziny.
(Załącza na piśmie posiadane informacje)
Wywiad środowiskowy w domu rodzinnym ucznia, kompletowanie
potrzebnej dokumentacji.
Przygotowanie na piśmie niezbędnych opinii na temat funkcjonowania
ucznia, dokumentowanie zdarzenia z udziałem ucznia lub jego rodziców.
Powiadomienie sadu rodzinnego z prośbą o rozeznanie sytuacji
Rodziny (na piśmie), przekazanie wszelkich informacji bez konieczności
ujawniania źródła.
Zawiadomienie o sytuacji rodziny właściwego ośrodka pomocy społecznej.
Objęcie rodziny opieką: pedagoga, pracowników szkoły. Udokumentowanie
pracy z rodziną.
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9. PRZYPADEK KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA MIENIA, ZASTRASZANIA,
WYMUSZANIA LUB WYŁUDZANIA.
1

Powiadomić bezzwłocznie dyrektora szkoły

2
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Powiadomić wychowawcę i pedagoga szkolnego
Ustalić okoliczności zdarzenia, świadków, sprawcę.
Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie
wyjaśnień innej osobie.
Zawiadomić rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego – o
podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.
Zorganizować spotkanie rodziców sprawcy i poszkodowanego;
ustalić konsekwencje wobec sprawcy oraz formy zadośćuczynienia
poszkodowanemu; sporządzić się protokół ze spotkania.
W szczególnych wypadkach informuje się o zdarzeniu policję.
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Zastosowanie wobec ucznia kary, w tym obniżenie oceny z zachowania
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10. STWIERDZENIE PRZEMOCY FIZYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW
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Odizolować sprawcę od innych uczniów
 Sprawca przemocy nie może zostać sam.
Ustalić, kto i w jakim stopniu został poszkodowany
Udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy
 W razie potrzeby, wezwać pogotowie ratunkowe
Powiadomić o zajściu wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.
Udzielić wsparcia ofierze m.in. poprzez rozmowę, stworzenie atmosfery
bezpieczeństwa
Powiadomić rodziców ucznia poszkodowanego/ofiary o zaistniałym
zdarzeniu.
 Odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
Ustalić okoliczności czynu, świadków zdarzenia oraz zabezpieczyć dowody.
Niezwłocznie wezwać policję
 kiedy istnieje konieczność zabezpieczenia śladów przestępstwa,
ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub
sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu
znana,
Wezwać do szkoły rodziców ucznia - sprawcy.
 Rodziców nie można zmusić do przyjścia
W obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga zobowiązać ucznia sprawcę przemocy - do natychmiastowego zaprzestania nagannego
zachowania, poprzez spisanie kontraktu z uczniem.
Zastosować właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu
udowodniono winę (wystarczą spójne zeznania kilku osób).
Stosować oddziaływania wychowawcze (pomoc psychologiczna, udział w
terapii itp.) wobec ofiary i sprawcy i monitorować zmiany zachowań.
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11. AGRESJA UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA
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Zwrócić uwagę uczniowi, że jego zachowanie ma charakter agresywny.
 reagować w momencie, gdy agresywne zachowanie się pojawia.
Poinformować ucznia oraz całą klasę, że zostały przekroczone normy i jakie
konsekwencje grożą uczniowi za jej przekroczenie.
Przeprowadzić rozmowę ze sprawcą agresji poza klasą.
Nauczyciel planując spotkanie z uczniem powinien:
 ustalić niezbyt odległy termin spotkania, bo oczekiwanie na rozmowę
będzie obciążające emocjonalnie,
 nazwać normy, jakie uczeń złamał,
 przeprowadzić rozmowę z wychowawcą klasy, pedagogiem,
psychologiem, innymi nauczycielami mającymi dobry kontakt z
uczniem,
 sporządzić (samodzielnie lub z pomocą innych nauczycieli) listę
pozytywnych cech ucznia pomocną w trakcie rozmowy z uczniem,
 określić czas i miejsce umożliwiające spokojną rozmowę,
 określić cel rozmowy (wyjaśnić przyczyny złego zachowania ucznia,
doprowadzić do tego, by podobne zachowania nie powtarzały się).
W rozmowie ze sprawcą agresji nauczyciel powinien:
 stworzyć klimat sprzyjający nawiązywaniu więzi (zacząć od
pozytywnych informacji - lista pozytywnych cech ucznia),
 powstrzymać się od obwiniania, zawstydzania, grożenia i potępiania,
 wyjaśnić powody rozmowy,
 mówić o faktach, konkretnych zachowaniach, nie uogólniać,
 wysłuchać, co ma do powiedzenia uczeń,
 powiedzieć, jakie złamał normy i zasady, oraz jaką szkodę poniósł
nauczyciel w związku z jego zachowaniem,
 powiedzieć, jakie uczeń poniesie konsekwencje (powinny być one
powiązane z tym, co zrobił i zmierzać w kierunku naprawienia
wyrządzonej szkody lub krzywdy). Sposób, w jaki to zrobi, może być
ustalony wspólnie z nauczycielem,
 powiedzieć o dalszych krokach, jakie nauczyciel zamierza podjąć,
Nauczyciel może dać sprawcy agresji możliwość dokonania wyboru: albo
zacznie przestrzegać przyjęte w szkole zasady, albo sprawa zostanie
przedstawiona wychowawcy i dyrektorowi szkoły zgodnie z przyjętymi w
szkole procedurami postępowania wobec uczniów, którzy nie respektują
przyjętych norm.
Poinformować wychowawcę klasy o przebiegu rozmowy i przyjętych
ustaleniach.
Utrzymać osobisty kontakt z uczniem, interesować się jego postępami w
nauce, zainteresowaniami, sytuacją rodzinną.
Jeśli pojedyncze uwagi nie dają efektu i uczeń wciąż jest agresywny:
Regularnie rozmawiać z agresywnym uczniem i włączać do współpracy
pedagoga i rodziców.
 Poinformować dyrektora o agresywnym zachowaniu ucznia wobec
nauczyciela
W obecności pedagoga i wychowawcy spisać z uczniem i jego rodzicami
umowę o oczekiwaniach wobec ucznia i konsekwencjach za ich łamanie.
Czuwać nad przestrzeganiem przez ucznia przyjętych ustaleń
Wymierzać przewidziane w statucie sankcje w razie niewywiązywania się
ucznia z umowy.
Omawiać z nauczycielami problem agresji ucznia wobec nauczyciela.
Wychowawcy klas omawiają problem z uczniami klasy (godzina do
dyspozycji wychowawcy klasy) i rodzicami (zebranie rodziców).
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12. AGRESYWNE ZACHOWANIA WOBEC INNYCH UCZNIÓW.
1

Po zauważeniu agresywnego zachowania, należy jak najszybciej je przerwać.

nauczyciel

2
3

Poinformować wychowawcę, który ocenia sytuację i wyciąga konsekwencje.
Poinformować rodziców uczniów i fakt ten odnotować w obowiązującej
dokumentacji.
Przekazać informacje pedagogowi szkolnemu i ustalić z nim dalsze
postępowanie.
W obecności pedagoga i wychowawcy klasy spisać z uczniem i jego
rodzicami umowę o oczekiwaniach wobec ucznia i konsekwencjach za ich
łamanie.
Czuwać nad przestrzeganiem przez ucznia przyjętych ustaleń

nauczyciel
wychowawca

4
5

6
7

Wymierzać przewidziane w statucie sankcje w razie niewywiązywania się
ucznia z umowy.

wychowawca
dyrektor

wychowawca,
pedagog
wychowawca

13. PRÓBA OKALECZENIA SIEBIE LUB INNYCH PRZEZ UCZNIA

1.

1

2.

3

4

Jeśli czas na to pozwala
Należy unikać
 pouczania
go,
czego nie ma robić,
np. nie mówić „nie
bij”,

Udzielać wskazówek, co ma robić z
rękami, nogami, itp.
 jeśli właśnie chce kogoś uderzyć, należy
powiedzieć: „opuść ręce”.
 chce rzucić krzesłem,: „postaw krzesło”.
 chce kopać: „trzymaj stopy na podłodze”.

nauczyciel

 niejasnych sformułowań
 używać precyzyjnych wyrażeń, takich
typu: „uspokój się”,
jak: „trzymaj ręce w bezruchu”.
Gdy brak jest czasu na wskazówki słowne
Jeśli jest to możliwe, należy
 używać takich technik, jak blokowanie, w celu uniemożliwienia nauczyciel
dosięgnięcia innych, czy okaleczenia siebie.
 unieruchomić dziecku ręce i nogi.
Powtarzać jedynie: „trzymaj ręce w bezruchu, puszczę cię wtedy, gdy
twoje ręce będą nieruchome”, aż do czasu, gdy dziecko zapanuje nad
swoimi kończynami.
Gdy zaczyna postępować zgodnie ze wskazówkami, należy
 stopniowo redukować siłę fizyczną.
Jeśli ponownie stanie się gwałtowne, znowu powinno być wprowadzone
zabezpieczenie fizyczne. Posługiwanie się siłą fizyczną nie powinno być
stosowane w przypadkach, które nie są niebezpieczne czy destrukcyjne, jak
gwałtowne poruszenie się czy skakanie, itp
W razie potrzeby wezwać pomoc.
 w spokojny sposób, nie okazując emocji.
Nie dyskutować o zaistniałej sytuacji w obecności dzieci.
Uświadomić dziecku, że zachowanie agresywne nie opłaca się, ale:
 unikać bezpośredniego ustosunkowywania się do agresywnego
zachowania.
 bez dyskusji, pogróżek, ekscytacji (pozytywnego wzmacniania),
 nie prosić o przepraszanie czy rekompensowanie szkód, gdyż każda z
odpowiedzi mogłaby stać się nagrodą za agresywne zachowanie się.
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14. CYBERPRZEMOC
1.

Przekazać wychowawcy informację o wystąpieniu cyberprzemocy

Nauczyciel

2
3

Poinformować pedagoga/psychologa i dyrektora
Dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie
 ustalić okoliczności, świadków
 zabezpieczyć dowody (zarejestrować; sporządzić notatki: data i czas
otrzymania materiału, treść wiadomości, dane nadawcy, adres strony
internetowej)
 zapoznać z dowodami rodziców i policję( jeśli doszło do złamania
prawa)
Podjąć próbę identyfikacji sprawcy z pomocą:
 świadków – inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony
 dostawcy usługi internetowej – może on zablokować konto agresora
lub usunąć obraźliwe treści oraz podać dane sprawcy cyberprzemocy.
Aby je pozyskać konieczny jest kontakt z policją.
 operatora sieci komórkowej -, gdy numer telefonu sprawcy jest
zastrzeżony – może on podjąć kroki w kierunku ustalenia sprawcy,
jeśli otrzyma dane o dacie i godzinie rozmowy - operator może
udostępnić te dane tylko policji.
Działania wobec sprawcy cyberprzemocy
Rozmowa z uczniem – sprawcą cyberprzemocy o jego zachowaniu:
 ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego
okolicznościami i poszukanie rozwiązań sytuacji konfliktowej;
 przekazanie jasnego i zdecydowanego komunikatu o tym, że szkoła
nie akceptuje żadnych form przemocy;
 omówienie z uczniem skutków jego postępowania i poinformowanie
o konsekwencjach regulaminowych
 zobowiązanie sprawcy do zaprzestania działania i usunięcia z sieci
szkodliwych materiałów;
 określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiar cyberprzemocy;
Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa osób należy rozmawiać z
każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy
Powiadomienie rodziców sprawcy o przebiegu zdarzenia i zapoznanie ich z
materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania
i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka;
Opracowanie projektu kontraktu dla ucznia, określającego jego zobowiązania
oraz konsekwencje w przypadku niezastosowania się do przyjętych zasad;

wychowawca
Pedagog
/psycholog
wychowawca
dyrektor

4

5

6

7

8

Pedagog
/psycholog
Wychowawca
dyrektor

Pedagog
/psycholog
szkolny
w
porozumieniu
z
wychowawca
mi właściwych
klas

wychowawca

wychowawca
z pedagogiem
/psychologiem

Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy
Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć pod uwagę:
Wychowawca
 rozmiar i rangę szkody – czy materiał został upubliczniony w sposób
pozwalający na dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar Dyrektor
upokorzenia, jaki doznaje ofiara), czy trudno jest wycofać materiał z szkoły
sieci itp.;
 czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie czy
pojedynczy incydent;
 świadomość popełnianego czynu – czy działanie było zaplanowane, a
sprawca był świadomy, że wyrządza krzywdę koledze, jak wiele
wysiłku włożył w ukrycie własnej tożsamości itp.;
 motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie
jest działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio
doświadczone prześladowanie;
 rodzaj rozpowszechnionego materiału.
Sankcje powinny być zgodne ze Statutem Szkoły.
18

√

9

5

6

5

10

Objęcie sprawcy pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
 pomóc uczniowi w zrozumieniu konsekwencji swojego zachowania,
w zmianie postawy i postępowania ucznia;
 można w toku interwencji zaproponować uczniowi skierowanie do
specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.
Działania wobec ofiary cyberprzemocy – pomoc psychologiczno pedagogiczną
Wsparcie psychiczne – podczas rozmowy z uczniem (ofiarą cyberprzemocy):
 zapewnij go, że dobrze zrobił, mówiąc Ci o tym, co się stało.
 powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go
spotkało.
 powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego.
 zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że
postarasz mu się pomóc, uruchamiając odpowiednie procedury
interwencyjne.
 bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć ucznia.
Porada – powiedz uczniowi, aby:
 nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, smsy
 nie kasował dowodów: e –maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć filmów i
przed-stawił je osobom dorosłym znającym sprawę.
 zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w
komunikatorach, zmianą adresu e –mail, numeru telefonu
komórkowego itp.
 jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, aby nikt spoza listy
kontaktowej nie mógł się z nim połączyć.
Monitoring sytuacji ucznia po zakończeniu interwencji:
 sprawdzać, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania
przemocowe lub odwetowe ze strony sprawcy
Informowanie i wspieranie rodziców dziecka
 przedstawić kroki podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi,
 zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty poza szkołą.
Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie
 powiedzieć świadkowi, że dobrze zrobił zgłaszając fakt przemocy.
 zapewnić świadka o dyskrecji.
 nie należy ujawniać danych świadka, jeśli nie jest to konieczne np.
gdy sprawa została zgłoszona na policję.
 pod żadnym pozorem nie należy konfrontować świadka ze sprawcą.
 należy zadbać o bezpieczeństwo świadka, nie upubliczniając jego
udziału w sprawie.
Sporządzenie dokumentacji z zajścia
 sporządzenie notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, z
poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia.
 dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia
osób biorących w niej udział oraz opis ustalonego przebiegu zdarzeń.
 Notatkę, po jej sporządzeniu powinien podpisać świadek
 dowody cyberprzemocy włączyć do dokumentacji pedagogicznej.
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15. EPIZOD PSYCHOTYCZNY UCZNIA
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

1

2
3
4

5

Działania uprzedzające (przykładowe):
zrobienie listy symptomów psychotycznych – (ze specjalistą w tej dziedzinie
omówić skuteczne metody reagowania)
omówienie procedury na forum Szkolnego Zespołu Kryzysowego;
zapoznanie się i udostępnienie innym „10 tez o schizofrenii” opracowanych
przez Towarzystwo Psychiatryczne (WPA);
sprawdzenie, jak skutecznie wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji
zagrożenia zdrowia / życia, także spowodowanego atakami psychozy
opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, placówek
zajmujących się udzielaniem pomocy osobom chorym psychicznie.
Działania interwencyjne:
nie pozostawiać ucznia samego
reagować spokojnie, łagodnie
bez rozgłosu przeprowadzić ucznia w spokojne miejsce
na ile to możliwe, nie rozpowszechniać w szkole informacji o zdarzeniu
zawiadomić pogotowie ratunkowe (999, 112) – nie ma na co czekać
nie skupiać się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza, czy nie – pozostawić to
lekarzom
Działania naprawcze:
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);
jeżeli uczeń sobie tego nie życzy – nie informować klasy;
wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określaniu
wymagań wobec ucznia;
konsultować postępowanie z lekarzem oddziałowym, na którym leczy się
uczeń, który to lekarz jednak nie musi udzielić informacji;

pedagog,
psycholog

nauczyciel

pedagog,
psycholog,
wychowawca
nauczyciele

pedagog,
psycholog,
wychowawca
udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość pedagog,
skorzystania z form pomocy dostępnych w PPP, PZP, przyszpitalnych psycholog,
grupach wsparcia.
wychowawca,
dyrekcja
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16. ZAMACH SAMOBÓJCZY UCZNIA
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

1

2
3

Działania uprzedzające (przykładowo)
omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej;
upowszechnienie procedur przewidywania zamachów samobójczych (np. list
sprawdzających);
omówienie problematyki w ramach Szkolnego Zespołu Kryzysowego;
monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy
ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji;
dokonywanie (cyklicznie) badań przesiewowych pod kątem, np.: depresji,
niedawnych doświadczeń urazowych (np. przemocy, nadużyć, gwałtu),
przeżywanej żałoby.
Działania interwencyjne
ustalić i potwierdzić rodzaj zdarzenia;
nie pozostawiać ucznia samego;
usunąć wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru;
bez rozgłosu przeprowadzić ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce;
zebrać wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia;
wezwać pomoc (pogotowie, policję, straż), jeśli potrzeba;
zadbać, żeby interwencja służb przebiegła dyskretnie;
towarzyszyć uczniowi (jesteś dla niego ważny)
zawiadomić Dyrekcję Szkoły
dokonać szybkiej oceny dalszych zagrożeń, np. wg klucza:
RYZYKO UMIARKOWANE (przykłady)
 UCZEŃ MÓWI O SAMOBÓJSTWIE,
 NIE MÓWI JAK TO ZROBI,
 NIE BYŁO WCZESNIEJSZYCH PRÓB
DUŻE RYZYKO
 WYSTĄPIŁY CZYNNIKI PRZEDWYPADKOWE,
 UCZEŃ MÓWI JAK TO ZROBI,
 BYŁY WCZESNIEJSZE PRÓBY
EKSTREMALNE RYZYKO
 WYSTĄPIŁY WSKAŹNIKI PRZEDWYPADKOWE*,
 UCZEŃ DOKONAŁ SAMOOKALECZENIA,
 PODJĄŁ INNE DZIAŁANIA ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU/ŻYCIU
zawiadomić wychowawcę i członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego,
poinformować o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka);
powiadomić rodziców
dokonaj (cie) wyboru priorytetów działania uzależniając działania od oceny
sytuacji;
ustalić strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów;
chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami
traumatyzującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.)
Działania naprawcze
dokonać diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając to, że
odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z
problemami życiowymi;
bezwzględnie skonsultować dalszą strategię z PPP lub placówką opieki
zdrowotnej;
podjąć próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu,
zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.
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LISTA SPRAWDZAJĄCA – ZAMIAR SAMOBÓJCZY UCZNIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Czynnik wysokiego ryzyka
TAK
Czy uczeń mówi lub w inny sposób wyraża beznadziejność, bezradność?
Czy bezpośrednio lub pośrednio mówi o samobójstwie?
Czy w ostatnim czasie pozbywał się osobistych przedmiotów – przedtem dla
niego ważnych?
Czy ostatnio zaczął izolować się, wycofywać z kontaktów, także z bliskimi
kolegami?
Czy zaniechał zajęć, zabaw, dyscyplin sportu dotąd sprawiających mu
przyjemność?
Czy napisał testament, list pożegnalny?
Czy używa wyrażeń, które wskazują na jakiś moment w czasie, który wiąże się
z końcem, zaprzestaniem, odejściem, inną sytuacją?
Czy przeszedł niedawno zdecydowaną zmianę charakteru, nastroju,
zachowania?
Czy ostatnio zmienił swoje nawyki, np. przestał dbać o wygląd?
Czy ma problemy z jedzeniem, spaniem nieuzasadnione organicznie?
Czy podejmował wcześniej próby samobójcze?
Czy podejmuje jakieś szczególnie ryzykowne zachowania?
Czy doświadczył niedawno straty, traumy?
Czy daje wyraz swemu zainteresowaniu tematyką śmierci, umierania, życia po
śmierci?
Czy fascynuje się postaciami kultury, innymi znanymi osobami, które zginęły
samobójczo?
Czy spożywa alkohol, czy używa narkotyków?
Odpowiedź twierdząca na więcej niż jedno pytanie wskazuje na poważne
ryzyko samobójstwa.

NIE

LISTA SPRAWDZAJĄCA – RYZYKO PONOWNEJ PRÓBY SAMOBÓJCZEJ
W jakich okolicznościach dokonał(a) próby
samobójczej?
2 Jakie są przyczyny bezpośrednie i pośrednie
samobójstwa?
3 Czy to jest pierwsza próba samobójcza? Jeśli
nie, to jak wyglądały poprzednie?
4 Co się działo w ostatnim tygodniu przed
próbą samobójstwa?
5 Co się działo w ostatnim dniu, godzinach
przed próbą samobójstwa?
6 Jak się czuł(a) po odzyskaniu przytomności?
7 Czy w rodzinie były śmierci samobójcze?
Jeśli tak, to kto i kiedy?
8 Czy w chwili próby samobójczej był(a) pod
wpływem środków zmieniających nastrój?
9 Czy było wcześniej leczenie psychiatryczne?
Jeśli tak, to kiedy i z jakim rozpoznaniem?
10 Czy z obecnej perspektywy ponowił(a) by
próbę samobójczą?
11 Czy w ostatnim okresie życia utracił(a)
kogoś bliskiego?
12 Jakich strat doznał(a) w swoim życiu? Jak
one wpłynęły na historię życia?

1
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17. ŻAŁOBA PO ŚMIERCI UCZNIA (uwaga: za wyjątkiem śmierci samobójczej)
1
2

1
2

3
4
5

1

2
3
4

Działania uprzedzające (przykładowo)
omówienie procedury postępowania na forum Szkolnego Zespołu
Kryzysowego;
omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu
pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.
Działania interwencyjne
poinformować nauczycieli, wychowawców;
przypomnieć zasady kierowania dyskusją z elementami odreagowania z
uczniami, na potrzeby godzin wychowawczych, innych lekcji (jeśli to
możliwe: przekazać materiały instruktażowe);
poinformować uczniów na forum klasy;
opowiedzieć o okolicznościach śmierci, uwzględniając życzenia rodziny
zmarłego;
stworzyć możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych,
uroczystościach o charakterze „wspominkowym” itp.;
Działania naprawcze
ocenić potrzeby – monitorować stan psychiczny uczniów ze szczególnym
uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwrócić uwagę na uczniów, u
których stwierdza się szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji;
skonsultować sytuację z pedagogiem / psychologiem szkolnym lub
specjalistą z PPP
zorganizować debriefing (jeśli tak ustalono po konsultacji z pedagogiem /
psychologiem);
ułatwić kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego,
kierować
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18. ZNALEZIENIE PRZEDMIOTU MOGĄCEGO ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU
UCZNIÓW
1

Zabezpieczyć znalezioną podejrzaną substancję (np. torebkę foliową z
białym proszkiem) lub przedmiot (np. pudełko lub torbę niewiadomego
pochodzenia) przed dostępem osób niepowołanych i zniszczeniem.

nauczyciel

2
3

Niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły.
Wezwać Policję i przekazać zabezpieczony przedmiot ( ewentualnie wskazać
miejsce, w którym przedmiot został zabezpieczony). Udzielić Policji
szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia.
W porozumieniu z przybyłymi funkcjonariuszami Policji, podjąć dalsze
działania, w tym zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.
Podjąć czynności niezbędne do całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i
zakończenia sprawy (np. przeprowadzić anonimową ankietę, rozmowę z
uczniami, nauczycielami itp.)
Poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o
podjętych działaniach. Niezwłocznie - telefonicznie i możliwie szybko
pisemnie.
Poinformować osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów i ich rodziców) o
rozstrzygnięciu sprawy.

nauczyciel
dyrektor

4
5

6

7

√

dyrektor
dyrektor,
pedagog /
psycholog
dyrektor

dyrektor

19. UZYSKANIE INFORMACJI O PODŁOŻENIU BOMBY
1
2

3
4

5
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8

Po pozyskaniu informacji o podłożeniu w szkole bomby/ładunku
wybuchowego niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
Powiadomić Policję i zarządzić ewakuację szkoły.
Przypomnieć nauczycielom i uczniom o konieczności zachowania spokoju i
sprawnej organizacji. Osobiście nadzorować ewakuację.
W porozumieniu z Policją podjąć dalsze działania zapewniające
bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.
Odprowadzić uczniów w bezpieczne miejsce (np. poza teren szkoły) i
pozostać z nimi do czasu sprawdzenia przez Policję, czy bomba została
podłożona.
Po uzyskaniu zgody lub na polecenie Policji, zarządzić powrót nauczycieli i
uczniów do szkoły lub zwolnić ich z pracy i zajęć.
Poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o
zdarzeniu i podjętych działaniach.
Niezwłocznie po zawiadomieniu policji - telefonicznie.
Pisemnie w ciągu kilku dni od zdarzenia.
Podjąć niezbędne czynności celem całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i
ujawnienia sprawcy, np. przeprowadzić anonimową ankietę, sprawdź w
której klasie były zapowiedziane prace klasowe itp.
Poinformować osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów i ich rodziców) o
rozstrzygnięciu sprawy.
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20. WYPADEK DZIECKA W SZKOLE I PODCZAS ZAJĘĆ POZA SZKOŁĄ
1

2

3
4

5
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7

8

Sprawować ciągłą opiekę nad dzieckiem, które uległo wypadkowi i grupą.
 sprowadzić fachową pomoc medyczną
 w miarę możliwości udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
Nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca
zagrożenia.
Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad
swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. Pracownik
niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
Zawiadomić dyrekcję.
Zawiadomić niezwłocznie:
 rodziców poszkodowanego;
 organ prowadzący szkołę
 radę rodziców.
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.
Fakt powiadomienia udokumentować wpisem w dzienniku zajęć, podając
datę i godzinę powiadomienia rodziców ucznia o wypadku.
Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko
lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu
pierwszej pomocy ustalić z poszkodowanym uczniem:
 potrzebę wezwania pogotowia,
 potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
 godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia
Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również
w dzienniku zajęć.
W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy,
niepokojące objawy) wezwać pogotowie ratunkowe.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu
należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.
Powołać zespół powypadkowy
 pracownika służby BHP
 społecznego inspektora pracy;
Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w
skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony
w zakresie bhp.
W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu
prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w
składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły
wyznacza dyrektor.
Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną
pomieszczenia lub urządzeń, zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu
dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza
terenem szkoły, podjąć stosowne decyzje j.w.
Przeprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić dokumentację
powypadkową.
 przesłuchać poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub
wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządzić
protokół przesłuchania;
25

nauczyciel /
pracownik
niepedagog.
nauczyciel /
pracownik
niepedagog.

nauczyciel
dyrektor lub
upoważniony
przez niego
pracownik
szkoły

powiadamiający
o zdarzeniu
powiadamiający
o zdarzeniu

dyrektor lub
upoważniona
osoba
dyrektor

dyrektor lub
upoważniona
osoba
opiekun
grupy/kierownik
wycieczki
zespół
powypadkowy

√



9
10

przesłuchać świadków wypadku i sporządzić protokoły
przesłuchania;
Jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności
wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania
odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców;
 sporządzić szkic lub fotografię miejsca wypadku;
 uzyskać pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego
uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek;
 uzyskać opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem
rodzaju wypadku;
 sporządzić protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni
od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół
powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.
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 po jego sporządzeniu.
 Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone
zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie
powypadkowe uznaje się za zakończone.
 Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:
poszkodowanego, szkoły, organu prowadzącego lub kuratora
oświaty (na żądanie).
 Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami
postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców
poszkodowanego
 Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do
zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
Prowadzony jest rejestr wypadków.
Należy:
 wskazywać prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej
procedury,
 informować o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych
zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.
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21. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU
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Poinformować dyrektora szkoły
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Polecić sekretarzowi ogłoszenie/uruchomienie sygnału ewakuacji
Sygnał alarmowy, po którym należy natychmiast opuścić szkołę – CIĄGŁY
DZWONEK, trwający tak długo, aż wszyscy opuszczą budynek. W razie
braku prądu sygnałem alarmowym jest ciągły dźwięk dzwonka ręcznego i
powiadomienie ustne: „PALI SIE”.
 Wezwać pomoc zewnętrzną (Straż Pożarna, Pomoc medyczna, itp.) dyrektor
 Opuścić budynek i skierować się na wyznaczone miejsce zbiórki
 Przyjmować informacje o postępach w ewakuacji od pracowników
W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić
strażakom, niekoniecznie dowódcy, pytając strażaka o nazwisko.
 wydawać szczegółowe polecenia i wyznaczać dodatkowe zadania
(np. wyłączenie energii elektrycznej, przystąpienie do gaszenia z
użyciem hydrantów, zabezpieczenie butli z gazem)
 po przybyciu służb ratowniczych przekazać niezbędne informacje
 podjąć decyzję o dalszym postępowaniu z ewakuowanymi dziećmi
Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów do domów bez
wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców.
nauczyciele
 upewnić się, ze jest możliwość wyjścia z klasy
 poinformować dzieci o konieczności szybkiego opuszczenia
budynku (wskazać drogę wyjścia i podać miejsce zbiórki)
 zakazać zabierania rzeczy osobistych
 wyznaczyć osobę, która wyjdzie i poprowadzi uczniów do
najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
 przeliczyć wychodzących uczniów
Dzieci opuszczają pomieszczenia w szyku uporządkowanym - parami. Na
czoło grupy nalepy wyznaczyć nieformalnego przywódcę grupy klasowej.
 opuścić klasę jako ostatni, zabierając dziennik
Przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki wśród dzieci.
 ustawić grupę w miejscu zbiórki, sprawdzić stan osobowy
 przekazać informację dyrektorowi
 sprawować bezustanną opiekę
Sprawdzić stan zdrowia uczniów, zwracając szczególna uwagę na zawroty
głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania,
potłuczenia, itp.; udzielić im pomocy.
nauczyciele
 sprawdzić czy wszyscy usłyszeli i zrozumieli sygnał alarmowy
nieprowadzący
(sala nr 20; sala gimnastyczna; gabinet pielęgniarski)
lekcji
 pomagać w ewakuacji, współpracować z dyrektorem
 zapewnić drożność wyjść ewakuacyjnych
pracownicy
 zabezpieczyć materiały niebezpieczne na terenie szkoły;
a także cenny sprzęt i urządzenia, ważne dokumenty, nośniki informacji itp. obsługi
 sprawdzić pomieszczenia sanitarne, szatnie
 kierować strumieniami osób ewakuowanych
 wyznaczać alternatywne drogi ewakuacji (w razie potrzeby)
pracownicy
 przystąpić do działań zleconych przez kierującego ewakuacją
obsługi
(wyłączyć zasilanie, użyć gaśnic, hydrantów…)
W przypadku zadymienia drogi ewakuacyjnej - otworzyć lub wybić okna znajdujące się w pobliżu.
Drzwi do pomieszczeń, z których przenika dym należy szczelnie zamknąć.
Jeżeli wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione, ewakuację dzieci przez okna
prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu Straż Pożarna.
Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się
trzymać głowę jak najniżej,
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22. KONIECZNOŚĆ ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI UCZNIA
1

2

3

4

Przekazanie rodzinie informacji o śmierci ucznia (lub nauczyciela),
powinno odbywać się:
 twarzą w twarz
 w mieszkaniu (na terenie przyjaznym osobie powiadamianej)
 przez co najmniej dwie osoby (Jedna udziela informacji, druga zaś
obserwuje reakcje osoby powiadamianej)
 w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości ofiary i
ustalenia tożsamości osób mu najbliższych
Zawiadomienie powinno być:
 poprzedzone zebraniem informacji 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
 zabezpieczone wsparciem pogotowia medycznego
 możliwie jak najprostsze (Np. „Mam dla pani / pana bardzo złą
wiadomość: pani / pana bliski nie żyje”)
 uzupełnione wyrazami współczucia, przykrości i zrozumienia;
empatii i gotowości wsparcia fizycznego (np. objęcia osoby,
podania chusteczki do nosa)
 uzupełnione (na prośbę osoby zawiadamianej) o wszelkie możliwe
informacje dotyczące okoliczności (unikać drastycznych
szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do
drugorzędnych elementów sprawy)
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
Po zawiadomieniu o śmierci,
 nie należy, zostawiać rodziny i bliskich zmarłego samych, bez
opieki, tak długo, aż minie pierwsza reakcja – szok lub pojawią się
osoby bliskie
 podać swoje dane kontaktowe, aby udzielić informacji lub/i
wsparcia, w razie potrzeby.
 podać namiary instytucji udzielających wsparcia
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23. KONTAKT Z MEDIAMI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W SZKOLE
1

Przygotowanie oficjalnych komunikatów

2

Wyznaczenie miejsca i godziny udzielania informacji

3

Przekazanie niezbędnych informacji (pewnych; unikając domysłów na
temat prawdopodobnych przyczyn sytuacji kryzysowej)
Pozostali pracownicy szkoły nie udzielają informacji o kryzysie, nie
wyrażają swoich opinii publicznie do czasu oficjalnego zakończenia
sprawy.
W miarę możliwości należy zwołać konferencję prasową, której
przewodniczy dyrektor szkoły i wyczerpująco odpowiadać na pytania

4
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