PROCEDURY OBOWI ZUJ CE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
IM JANA PAW A II W MI AKOWIE
Do podejmowania dzia
interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowi zuje
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó owych
form dzia alno ci wychowawczej i zapobiegawczej w ród dzieci i m odzie y zagro onych
uzale nieniem. W my l tego dokumentu szko y i placówki podejmuj
dzia ania interwencyjne
polegaj ce na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególno ci, gdy dzieci
i m odzie u ywaj , posiadaj lub rozprowadzaj rodki odurzaj ce. W rozporz dzeniu §10 zobowi zuje
si szko y i placówki do opracowania strategii dzia
wychowawczych i zapobiegawczych oraz
interwencyjnych, wobec dzieci i m odzie y zagro onej uzale nieniem.
Podstawy prawne stosowanych procedur:
1) Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o post powaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35
poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w zwi zku
z ustaw /.
2) Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi /
Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia aniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z pó n. zm./
5) Zarz dzenie Nr 15/97 Komendanta G ównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form
i metod dzia
policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przest pczo ci nieletnich.
6) Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó n. zm./
7) Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegó owych form dzia alno ci wychowawczej i zapobiegawczej w ród dzieci i m odzie y
zagro onych uzale nieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.
8) Rozporz dzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szko ach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 z pó niejszymi zmianami).

Nasza szko a przyjmuje dzia ania interwencyjne okre lone przez Krajowy
Program Zapobiegania Niedostosowaniu Spo ecznemu i Przest pczo ci w ród
Dzieci i M odzie y uchwalony przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2004
roku i dostosowuje je do w asnych warunków.
Zasady ogólne:
Post powanie w sytuacjach kryzysowych z udzia em ucznia powinno
by prowadzone w mo liwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu
bezpiecze stwa psychofizycznego ucznia.
Ucze i jego rodzice maj prawo do pe nej informacji o sytuacji i
podj tych przez szko dzia aniach ich dotycz cych.
Osob odpowiedzialn na terenie szko y za respektowanie praw ucznia
jest dyrektor szko y.
Osob odpowiedzialn za monitorowanie respektowania praw ucznia
jest pedagog szkolny.
Uczniowie wykraczaj cy poza normy prawne i zasady zachowania
akceptowane w szkole ponosz sankcje przewidziane w Statucie
Szko y.

W sytuacji, gdy szko a wykorzysta wszystkie dost pne jej rodki
oddzia ywa
wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów, dyrektor szko y powiadamia pisemnie S d
Rodzinny lub policj . Dalszy tok post powania le y w kompetencji tych
instytucji.
Nauczyciel dokumentuje zaistnia e zdarzenia na terenie szko y,
sporz dzaj c mo liwie dok adn notatk z ustale i przekazuje j do
sekretariatu szko y.
Spis procedur
A/ Procedury interwencyjne wobec dzieci i m odzie y zagro onej
uzale nieniem
I. W przypadku uzyskania informacji, e ucze , który nie uko czy 18 lat, pali
papierosy, u ywa alkoholu lub innych rodków odurzaj cych, b
przejawia
inne zachowania wiadcz ce o demoralizacji
II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, e na terenie szko y znajduje si
ucze b
cy pod wp ywem alkoholu lub narkotyków
III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szko y substancj
przypominaj
wygl dem narkotyk
IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa , e ucze posiada przy sobie
substancj przypominaj
narkotyk
B/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzie y i
niszczenia mienia
I. Procedura post powania nauczycieli, gdy dziecko jest ofiar przemocy w
szkole.
II.Procedura post powania nauczycieli, gdy dziecko jest sprawc przemocy
w szkole.
III.Procedura post powania w sytuacji, gdy nauczyciel jest ofiar przemocy.
IV.Procedura post powania nauczycieli w sytuacji, gdy ucze uniemo liwia
prowadzenie lekcji.
V.Procedura post powania nauczycieli w sytuacji innych zachowa uczniów,
które zagra aj bezpiecze stwu ich samych lub innych osób ( autoagresja,
mówienie o samobójstwie, wyra anie gró b pod adresem kolegów i
nauczycieli, kontakt z pornografi , posiadanie niebezpiecznych narz dzi,
rodków pirotechnicznych)
VI.Procedura post powania w przypadku przyj cia do szko y ucznia z urazami
wskazuj cymi na przemoc fizyczn w domu.
VII.Procedura post powania w przypadku stwierdzenia faktu kradzie y lub
niszczenia mienia przez ucznia.

C/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nag ego
zachorowania i konieczno ci udzielenia pierwszej pomocy
I.Procedura post powania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie
wymagaj cego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia
naskórka, st uczenia, itp.).
II.Procedura post powania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
wymagaj cego interwencji lekarza.
III.Procedura post powania w sytuacji zaistnienia wypadku powoduj cego
ci kie uszkodzenie cia a lub ze skutkiem miertelnym.
IV.Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.
D/ Procedury interwencyjne dotycz ce niespe niania obowi zku szkolnego,
zwalniania i odbierania ucznia ze szko y oraz samowolnego opuszczania
terenu szko y przez ucznia podczas zaj
szkolnych.
I.Procedura post powania dotycz ca niespe niania obowi zku szkolnego.
II.Procedura post powania dotycz ca zasad odbierania dzieci ze szko y.
III.Procedura post powania dotycz ca zwalniania uczniów na zawody,
konkursy i inne imprezy.
IV.Procedura post powania dotycz ca samowolnego opuszczania zaj
szkolnych.
E/ Inne
1 Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprz tu elektronicznego
2. Procedura: osoba obca w szkole

1 Naruszanie zasad wspó ycia spo ecznego, pope nienie czynu
zabronionego, systematyczne uchylanie si od obowi zku szkolnego lub
obowi zku nauki, wagary, w ócz gostwo, udzia w dzia alno ci grup
przest pczych - art. 4 § 1 ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich.
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A/ Procedury interwencyjne wobec dzieci i m odzie y zagro onej
uzale nieniem
I. W przypadku uzyskania informacji, e ucze , który nie uko czy 18 lat, pali
papierosy, u ywa alkoholu lub innych rodków odurzaj cych, b
przejawia
inne zachowania wiadcz ce o demoralizacji 2, nauczyciel podejmuje
nast puj ce kroki:
1.Przekazuje uzyskan informacj wychowawcy klasy.
2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szko y,
sporz dza notatk o zdarzeniu oraz podj tych dzia aniach.
3.Wychowawca wzywa do szko y rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i
przekazuje im uzyskan informacj . Przeprowadza rozmow z rodzicami oraz z
uczniem w ich obecno ci. W przypadku potwierdzenia informacji,
zobowi zuje ucznia do zaniechania negatywnego post powania,
rodziców za bezwzgl dnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej mo e zaproponowa
rodzicom skierowanie
dziecka do specjalistycznej placówki i udzia dziecka w programie
terapeutycznym.
4.Je eli rodzice odmawiaj wspó pracy lub nie stawiaj si do szko y, a nadal
z wiarygodnych róde nap ywaj informacje o przejawach demoralizacji ich
dziecka, dyrektor szko y pisemnie powiadamia o zaistnia ej sytuacji S d
Rodzinny lub policj .
5.Podobnie w sytuacji, gdy szko a wykorzysta wszystkie dost pne jej rodki
oddzia ywa wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrze enie ucznia,
spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów, dyrektor szko y powiadamia S d Rodzinny lub policj . Dalszy tok
post powania le y w kompetencji tych instytucji.
II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, e na terenie szko y znajduje si
ucze b
cy pod wp ywem alkoholu lub narkotyków, niezw ocznie
podejmuje nast puj ce kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawc klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze wzgl dów bezpiecze stwa nie
pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie b dzie zagro one
jego ycie ani zdrowie.
3. W razie konieczno ci wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia
pomocy medycznej.

4.Zawiadamia o zaistnia ym fakcie dyrektora szko y oraz rodziców
/opiekunów, których zobowi zuje do niezw ocznego odebrania ucznia ze
szko y. Gdy rodzice/opiekunowie odmówi odebrania dziecka, o pozostaniu
ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki s by zdrowia lub przekazaniu
go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu
aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem
szko y/placówki.
5.Dyrektor szko y zawiadamia najbli sz jednostk policji, gdy rodzice ucznia,
który jest pod wp ywem alkoholu, odmawiaj przyj cia do szko y, a jest on
agresywny, b
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo
zagra a yciu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia
stanu nietrze wo ci, policja ma mo liwo
przewiezienia ucznia do izby
wytrze wie albo do policyjnych pomieszcze dla osób zatrzymanych na czas
niezb dny do wytrze wienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie
umieszczenia zawiadamia si rodziców/opiekunów oraz S d Rodzinny, je li
ucze nie uko czy 18 lat.
6.W ka dym przypadku, gdy ucze (przed uko czeniem 18 lat) znajduje si
pod wp ywem alkoholu lub narkotyków na terenie szko y, dyrektor szko y ma
obowi zek powiadomienia o tym policji lub S du Rodzinnego.
2 Naruszanie zasad wspó ycia spo ecznego, pope nienie czynu
zabronionego, systematyczne uchylanie si od obowi zku szkolnego lub
obowi zku nauki, wagary, w ócz gostwo, udzia w dzia alno ci grup
przest pczych - art. 4§ 1 ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich.
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III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szko y substancj
przypominaj
wygl dem narkotyk podejmuje nast puj ce kroki:
1.Nauczyciel, zachowuj c rodki ostro no ci, zabezpiecza substancj przed
dost pem do niej osób niepowo anych oraz ewentualnym jej zniszczeniem
do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest mo liwe w zakresie dzia
pedagogicznych) ustali , do kogo znaleziona substancja nale y.
2.Powiadamia o zaistnia ym zdarzeniu dyrektora szko y, który wzywa policj .
3.Po przyje dzie policji niezw ocznie przekazuje zabezpieczon substancj i
przekazuje informacje dotycz ce szczegó ów zdarzenia.
IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, e ucze posiada przy sobie
substancj przypominaj
narkotyk, niezw ocznie podejmuje nast puj ce
kroki:
1.Nauczyciel w obecno ci innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor,
itp.)
da od ucznia, aby przekaza mu t substancj , pokaza zawarto
torby szkolnej oraz kieszeni (we w asnej odzie y), ew. innych przedmiotów,
budz cych podejrzenie co do ich zwi zku z poszukiwan substancj .

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykona czynno ci przeszukania
odzie y ani teczki ucznia - jest to czynno zastrze ona wy cznie dla policji.
2.O swoich spostrze eniach powiadamia dyrektora szko y oraz rodziców/
opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3.W przypadku, gdy ucze , mimo wezwania, odmawia przekazania
nauczycielowi substancji i pokazania zawarto ci teczki, dyrektor szko y wzywa
policj , która przeszukuje odzie i przedmioty nale ce do ucznia oraz
zabezpiecza znalezion substancj i zabiera j do ekspertyzy.
4.Je eli ucze wyda substancj dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowi zany jest bezzw ocznie przekaza j do jednostki
policji. Wcze niej próbuje ustali , w jaki sposób i od kogo ucze naby
substancj . Ca e zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporz dzaj c mo liwie
dok adn notatk z ustale wraz ze swoimi spostrze eniami .
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B/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzie y i
niszczenia mienia
I. Procedura post powania nauczyciela, gdy dziecko jest ofiar przemocy w
szkole.
1.Nauczyciel s ownie i stanowczo reaguje na zachowanie przemocowe
ucznia, doprowadza do przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje
sprawc i ofiar .
2.Zg asza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz
sporz dzenia notatk o zdarzeniu.
3.Rozmawia ze sprawc i ofiar zaj cia – w formie konfrontacji z osobami
bezpo rednio uczestnicz cymi w zdarzeniu i wspólne dochodz cymi do
rozwi zania konfliktu lub prowadzi rozmowy oddzielnie z ofiar i sprawc w
celu unikni cia konfrontacji ze sob ucznia-ofiary i ucznia-sprawcy, aby
chroni ucznia poszkodowanego.
4.Informuje rodziców pokrzywdzonego ucznia o zdarzeniu, poucza ich o
mo liwo ci z enia zawiadomienia w odpowiedniej jednostce policji.
5.Je li dosz o do drastycznego naruszenia godno ci ucznia lub zachodzi
podejrzenie pope nienie czynu karalnego, informuje o tym jednostk policji
lub S d Rodzinny.
6.Nauczyciel zawsze powinien stawa po stronie dziecka pokrzywdzonego,
które musi mie w kim oparcie, nawet je li koledzy maj do niego
zastrze enia (trzeba pami ta , e to ono jest ofiar a nie sprawc ). Podczas
rozmów z dzieckiem, które jest ofiar przemocy nale y unika :
przypisywania dziecku winy za zaistnia sytuacj , bagatelizowania problemu
dziecka, dawania dobrych rad.

II. Procedura post powania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawc przemocy
w szkole.
1.Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do
jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawc i ofiar . W uzasadnionych
sytuacjach spisuje zeznania dzieci- wiadków, które mog by pomocne w
przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu
kolegów.
2.Zg asza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora.
3.Wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o mo liwych
konsekwencjach prawnych oraz wynikaj cych z regulaminu szko y.
4.Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca
odnotowuj zaj cie w zeszycie uwag, dzienniku.
5.Je li pojedyncze uwagi i upomnienia nie daj efektu, a ucze jest wci
agresywny i stosuje przemoc, nale y podj
cykliczne rozmowy z uczniem
oraz obserwacj
zachowania ucznia przez nauczycieli ucz cych oraz
odnotowywa spostrze enia w zeszycie uwag. Nale y zaproponowa
rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz poinformowa
o mo liwo ci powiadomienia S du Rodzinnego. W sytuacji braku
zainteresowania ze strony rodziców nale y powiadomi S d Rodzinny.
6.Przez ca y czas wychowawca powinien nagradza pozytywne zachowania
ucznia (zauwa
, docenia , chwali ).
7.Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu ( bójka,
rozbój, uszkodzenie cia a) wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora.
Dyrektor szko y wzywa do szko y rodziców i powiadamia policj .
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III. Procedura post powania w sytuacji kiedy nauczyciel jest ofiar przemocy
(zniewa enie nauczyciela, upokorzenie).
1.Nauczyciel, który jest ofiar przemocy ze strony uczniów, nie powinien
ukrywa tego faktu.Powinien natomiast ujawni zdarzenie, zanim wróci na
lekcje do tej samej klasy.
2.Pokrzywdzony nauczyciel rozmawia z innymi nauczycielami, pedagogiem,
dyrekcj o zaistnia ym zdarzeniu zwi zanym z agresja uczniów.
3.Dyrektor szko y razem z nauczycielem rozmawia z ka dym sprawc
przemocy. Ka dy ucze ponosi indywidualn odpowiedzialno
za swoje
czyny.
4.Dyrektor wzywa rodziców uczniów i informuje ich o zdarzeniu.
5.Sprawcy zostaj ukarani zgodnie z obowi zuj cymi w szkole regu ami.
6.Je li zosta a naruszona godno
nauczyciela i zachodzi podejrzenie, e
zosta o z amane prawo, nauczyciel powiadamia policj .

IV. Procedura post powania nauczyciela, gdy ucze
uniemo liwia
prowadzenie lekcji.
1.Nauczyciel reaguje s ownie i stanowczo, informuje ucznia o amaniu przez
niego regulaminu szko y i wynikaj cych st d konsekwencjach.
2.Wzywa innego pracownika szko y w celu zapewnienia bezpiecze stwa
uczniom, informuje pedagoga lub dyrektora o zaistnia ej sytuacji.
3.Telefoniczne wzywa rodziców i rozmawia nt. trudno ci dziecka oraz
ewentualnej mo liwo ci pomocy, a tak e o konsekwencjach wynikaj cych z
regulaminu szko y.
4.Sporz dza notatk z przebiegu zdarzenia.
5.W dalszym ci gu obserwuje zachowanie ucznia.
V. Procedura post powania nauczyciela w sytuacji innych zachowa
uczniów, które zagra aj bezpiecze stwu ich samych lub innych osób
(autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyra anie gró b pod adresem
kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografi , posiadanie niebezpiecznych
narz dzi, rodków pirotechnicznych, itp.)
1.W przypadku stwierdzenia niepokoj cych lub niezrozumia ych zachowa
ucznia, zagra aj cych jego bezpiecze stwu lub bezpiecze stwu innych osób,
nauczyciel niezw ocznie powiadamia wychowawc klasy.
2.Wychowawca informuj pedagoga szkolnego i dyrektora szko y, sporz dza
notatk dotycz
zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpiecze stwo
uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.
3.Wychowawca wzywa rodziców do szko y lub w razie konieczno ci
natychmiast kontaktuje si
z nimi osobi cie. Wspólnie z pedagogiem
przeprowadza rozmow z rodzicami, która powinna zako czy si ustaleniem
dalszego post powania z uczniem.
4.Je eli zachodzi podejrzenie pope nienia przest pstwa szko a powiadamia
policj , natomiast je li analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie
rodziców lub jego demoralizacj , szko a przekazuje odpowiedni informacj
do S du Rodzinnego.
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VI. Procedura post powania w przypadku przyj cia do szko y ucznia z
urazami wskazuj cymi na przemoc fizyczn w domu.
1.Je eli nauczyciel zauwa y lub ucze zg osi mu po przyj ciu do szko y urazy
(z amania, st uczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzaj ce podejrzenie, e
powsta y one w czasie pobytu ucznia w domu, post puje w nast puj cy
sposób:
a. zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiek i wsparcie osoby doros ej,
b. powiadamia wychowawc , pedagoga lub dyrektora szko y,

c. wspólnie z wychowawc , pedagogiem lub dyrektorem wys uchuje relacji
ucznia,
d. wspólnie z innymi osobami ( higienistka, wychowawca, pedagog lub
dyrektor) ocenia stan ucznia i ewentualnie udziela mu niezb dnej pomocy
lub wzywa pomoc medyczn ,
e. powiadamia policj i w razie potrzeby uczestniczy w niezb dnych
czynno ciach(ew. obdukcja, rozmowa z uczniem, przewiezienie do
pogotowia opieku czego), nauczyciela mo e zast pi wychowawca ucznia
lub pedagog,
f. powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.
2.Podobny tryb post powania obowi zuje równie w sytuacji, gdy ucze
zg asza, i do wiadczy w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu
do domu lub informuje nauczyciela, e rodzice (opiekunowie) s pod
wp ywem alkoholu i nie mog wykonywa czynno ci opieku czych wobec
ucznia.
VII. Procedura post powania w przypadku stwierdzenia faktu kradzie y lub
niszczenia mienia przez ucznia.
1.W przypadku zg oszenia kradzie y lub zniszczenia mienia spraw zajmuje si
nauczyciel, któremu kradzie lub zniszczenie zg oszono.
2.Nauczyciel ustala okoliczno ci zdarzenia, powiadamia pedagoga
szkolnego oraz dyrektora szko y oraz prowadzi we wspó pracy z pedagogiem
post powanie wyja niaj ce z zachowaniem nietykalno ci osobistej ucznia.
3.Dyrektor szko y lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia
poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzie y lub zniszczenia.
4.W czasie rozmowy rodzice zostaj powiadomieni o podj tych przez szko
dzia aniach maj cych na celu wyja nienie sprawy. Pedagog szkolny
sporz dza notatk o zaistnia ym incydencie.
5.W oparciu o Statut Szko y dyrektor wspólnie z wychowawc ustala sankcje
wobec ucznia i przekazuje rodzicom informacje na temat wyci gni tych
konsekwencji w stosunku do jego dziecka.
6.W przypadku, gdy warto
kradzie y lub zniszczenia przekracza kwot
zgodn z aktualnym stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zg aszana
policji.
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C/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nag ego
zachorowania i konieczno ci udzielenia pierwszej pomocy
WYPADEK UCZNIA to nag e zdarzenie powoduj ce uraz, wywo ane przyczyn
zewn trzn , które nast pi o w czasie pozostawania ucznia pod opiek szko y:
– na terenie szko y

– poza terenem szko y : wycieczki, wyj cia pod opiek nauczycieli, „zielona
szko a”.
Cel procedury
Zapewnienie profesjonalnych dzia
pracowników szko y gwarantuj cych
poszkodowanemu uczniowi nale yt opiek i niezb dn pomoc.
Zakres
Procedura obejmuje i reguluje dzia ania pracowników Szko y w sytuacji
zaistnienia wypadku ucznia.
Osoby odpowiedzialne
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni.
Postanowienie ogólne:
W czasie zaj
edukacyjnych pe
odpowiedzialno
za zdrowie i ycie
ucznia ponosi nauczyciel prowadz cy zaj cia bez wzgl du na to, czy s one
zaj ciami planowanymi, czy te nauczyciel zast puje nieobecnego w tym
czasie innego prowadz cego dane zaj cia.
Przed rozpocz ciem zaj
prowadz cy ma obowi zek sprawdzi , czy sprz t
sportowy, urz dzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narz dzia
wykorzystywane w czasie zaj , a tak e pomieszczenie lekcyjne nie stwarzaj
zagro enia bezpiecze stwa dla ucznia. Je eli stan techniczny budzi
zastrze enia, nauczyciel lub inna osoba prowadz ca zaj cia nie ma prawa z
nich korzysta w pracy z uczniem. O zaistnia ym zagro eniu prowadz cy
zaj cia natychmiast powiadamia dyrektora szko y lub jego zast pc , a w
razie ich nieobecno ci osob zast puj
.
Opis procedur
I. Procedura post powania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia,
nie wymagaj cego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia
naskórka, st uczenia, itp.):
1.Po stwierdzeniu zdarzenia nale y ucznia odprowadzi
do gabinetu
higienistki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uleg
wypadkowi o charakterze lekkim, odprowadzi mo e inny ucze lub
pracownik obs ugi szkolnej (sprz taczka, portierka itp.).
2.W razie nieobecno ci higienistki ucznia nale y odprowadzi do sekretariatu
szko y, gdzie pomocy udziela osoba maj ca przeszkolenie w tym zakresie.
3.O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szko y lub
jego zast pc .
4.Je eli przyczyn
zdarzenia by a wadliwo
lub niesprawno
u ytych
narz dzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z u ytkowania.
5.Osoba udzielaj ca pierwszej pomocy powinna upewni si , czy ucze nie
jest chory na hemofili lub cukrzyc , b
inn chorob mog
w
po czeniu z urazem stanowi niebezpiecze stwo dla zdrowia lub ycia.

6.Zdarzenia powy sze nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania
protoko u powypadkowego.
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II. Procedura post powania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
wymagaj cego interwencji lekarza:
1.Po stwierdzeniu,
e wypadek, któremu uleg
ucze , wymaga
specjalistycznej pomocy, nale y doprowadzi go do gabinetu higienistki
szkolnej lub wezwa j na miejsca zdarzenia.
2.W razie nieobecno ci higienistki szkolnej nale y natychmiast wezwa
pogotowie ratunkowe oraz powiadomi o zdarzeniu dyrektora szko y lub jego
zast pc .
3.Do czasu przybycie higienistki lub pogotowia ratunkowego osoby
przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmuj natychmiast
niezb dne czynno ci ratuj ce zdrowie i ycie ucznia.
4.Dyrektor szko y lub jego zast pca powiadamia o wypadku organ
prowadz cy, rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz inspektora bhp.
5.Celem ustalenia okoliczno ci wypadku dyrektor szko y lub jego zast pca
powo uje komisj badaj
przyczyny jego powstania. Z prac komisji
spisywany jest protokó , który musi zawiera wnioski maj ce zapobiec
powstaniu podobnych zdarze .
6.Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji s omawiane na
posiedzeniu rady pedagogicznej.
III. Procedura post powania w sytuacji zaistnienia wypadku powoduj cego
ci kie uszkodzenie cia a lub ze skutkiem miertelnym.
1.W sytuacji, kiedy nast pi o ci kie uszkodzenie cia a, nale y natychmiast
wezwa
pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby
przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmuj natychmiast
niezb dne czynno ci ratuj ce zdrowie i ycie ucznia.
2.Je eli w wyniku wypadku nast pi zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel
prowadz cy zaj cia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i
natychmiast wzywa na jego miejsce policj oraz dyrektora szko y lub jego
zast pc .
3.Dyrektor szko y lub jego zast pca informuje o zdarzeniu policj , rodziców
(opiekunów
prawnych),organ
prowadz cy
oraz
organ
nadzoru
pedagogicznego (Kuratorium).
4.Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by
by o mo liwe pe ne ustalenie okoliczno ci i przyczyn zdarzenia.
5.Celem ustalenia okoliczno ci wypadku dyrektor szko y lub jego zast pca
powo uje komisj badaj
przyczyny jego powstania. Z prac komisji
spisywany jest protokó , który musi zawiera wnioski maj ce zapobiec
powstaniu podobnych zdarze .

6.Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji s omawiane na
posiedzeniu rady pedagogicznej.
IV. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.
1.Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom g ównie wykwalifikowana
higienistka szkolna.
2.Pod nieobecno
wykwalifikowanej higienistki szkolnej pomocy uczniom
udziela wychowawca klasy, nauczyciel prowadz cy zaj cia lub inny
pracownik szko y.
3.Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadaj cych
kwalifikacji medycznych ogranicza si do wykonania opatrunku, u enia
dziecka w odpowiedniej pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz
masa u serca, niedopuszczenia do sytuacji zagro enia ycia.
4.Podanie jakiegokolwiek doustnego
rodka farmakologicznego jest
dopuszczalne tylko i wy cznie po konsultacji z rodzicem ( opiekunem
prawnym ) dziecka lub lekarzem.
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5.W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadz cego w tym
samym czasie zaj cia dydaktyczno - wychowawczo - opieku cze z wi ksz
grup uczniów jest on zobowi zany do ustalenia opiekuna dla pozosta ych
uczniów. Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne!
6.W przypadku ma ej skuteczno ci udzielanej pomocy nale y bezzw ocznie
poinformowa
dyrektora lub zast pc
dyrektora szko y. Dyrektor lub
upowa niona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców (
opiekunów prawnych ) ucznia oraz, w razie konieczno ci, pogotowie
ratunkowe.
7.Po przybyciu do szko y rodzice ( opiekunowie prawni ) lub lekarz pogotowia
ratunkowego przejmuj odpowiedzialno
za dziecko. Szko a udziela tym
osobom wszelkiej koniecznej pomocy.
D/ Procedury interwencyjne dotycz ce niespe niania obowi zku szkolnego,
zwalniania i odbierania ucznia ze szko y oraz samowolnego opuszczania
terenu szko y podczas zaj
szkolnych.
I. Procedura post powania dotycz ca niespe niania obowi zku szkolnego.
Przez niespe nienie obowi zku szkolnego lub obowi zku nauki nale y
rozumie nieusprawiedliwion nieobecno w okresie jednego miesi ca na
co najmniej 50 % obowi zkowych zaj
edukacyjnych.
1.Wychowawcy klas zobowi zani s do systematycznej kontroli obecno ci
ucznia na zaj ciach lekcyjnych.

2.Po stwierdzeniu faktu 3 - dniowej nieobecno ci ucznia, wychowawca
zobowi zany jest do ustalenia powodu nieobecno ci i w przypadku
nieuzasadnionej absencji poinformowania pedagoga szkolnego.
3.Pedagog szkolny lub wychowawca powinien nawi za kontakt z rodzicami
i poinformowa
o konsekwencjach prawnych wynikaj cych z dalszej
nieuzasadnionej nieobecno ci dziecka w szkole.
4.W przypadku, gdy ucze
nie spe nia obowi zku szkolnego, szko a
podejmuje post powanie egzekucyjne w trybie administracyjnym.
5.W przypadku dziecka rozpoczynaj cego nauk w szkole podstawowej
nale y ustali faktyczne miejsce zamieszkania i szko , w której dziecko
realizuje obowi zek szkolny.
II. Procedura post powania dotycz ca zasad odbierania dzieci ze szko y.
1.Opiek
nad dzieckiem w drodze do szko y i z powrotem powinni
sprawowa rodzice (opiekunowie prawni) lub upowa nione przez nich – na
pi mie – osoby, zapewniaj ce dziecku pe ne bezpiecze stwo. Osoba, która
mo e przej
pe
odpowiedzialno prawn za bezpiecze stwo dziecka
musi mie 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialno prawn ponosz
rodzice.
2.Na pocz tku roku szkolnego wychowawca zobowi zany jest zebra od
rodziców deklaracj , okre laj
sposób powrotu dziecka do domu po
zaj ciach szkolnych.
3.Osoba odbieraj ca dziecko ze szko y nie mo e by pod wp ywem alkoholu
ani rodków odurzaj cych.
4.W przypadku stwierdzenia, e rodzic (opiekun) zg osi si po dziecko w stanie
wskazuj cym na nietrze wo , nale y;
a. niezw ocznie powiadomi wychowawc klasy, pedagoga lub dyrektora
szko y,
b. nakaza osobie nietrze wej opu ci teren szko y,
c. wezwa do szko y drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,
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d. je eli wezwanie innego opiekuna jest niemo liwe, a nietrze wy rodzic
odmawia opuszczenia szko y i
da wydania dziecka, twierdz c, e nie jest
pod wp ywem alkoholu, nale y wezwa policj .
Nauczyciel sporz dza notatk na temat zaistnia ego zdarzenia i podj tych
dzia
.
5.W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szko y nale y:
a. niezw ocznie skontaktowa
si
telefonicznie z rodzicami (prawnymi
opiekunami),
b. zapewni uczniowi opiek do czasu przybycia rodziców lub innego
rozwi zania problemu,

c. po wyczerpaniu wszystkich dost pnych mo liwo ci kontaktu z rodzicami
zawiadomi policj . Nauczyciel sporz dza notatk na temat zdarzenia i
podj tych dzia
.
6. Nauczyciel lub inny pracownik szko y nie mo e odprowadza ucznia do
domu.
7. Takie same zasady obowi zuj w sytuacji, gdy rodzic (opiekun) chce z
uzasadnionych powodów zabra
dziecko ze szko y w czasie zaj
edukacyjnych.
III. Procedura post powania dotycz ca zwalniania uczniów na zawody,
konkursy i inne imprezy.
1.Nauczyciel organizuj cy wyj cie sporz dza w 2 egzemplarzach imienn list
uczestników, uwzgl dniaj c na niej cel wyj cia, czas wyj cia i powrotu.
2.Przedstawia sporz dzon list uczestników dyrekcji szko y i pozostawia w
sekretariacie szko y.
3.Organizator imprezy zapoznaje z list wychowawc klasy danego ucznia i w
dzienniku lekcyjnym zapisuje obecno symbolem – oi lub ow lub oz
4.W przypadku wyj zbiorowych uczniowie, którzy nie uczestnicz w imprezie
z ró nych przyczyn, a s tego dnia w szkole, pozostaj pod opiek
nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szko y.
IV. Procedura post powania dotycz ca samowolnego opuszczania zaj
lub
szko y przez ucznia.
1.W przypadku, gdy ucze
samowolnie opuszcza lekcj , nauczyciel
prowadz cy zaj cia po stwierdzeniu nieobecno ci niezw ocznie powiadamia
wychowawc lub pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecno ci
dyrektora szko y.
2.Wychowawca lub pedagog lub dyrektor szko y zobowi zany jest ustali
miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecno ci na zaj ciach.
3.Je eli ucze nie przebywa na terenie szko y, wychowawca lub pedagog
lub dyrektor natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o
zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich mo liwo ci kontaktu z rodzicami i
ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policj .
4. Wychowawca wzywa do szko y rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i
przeprowadza rozmow z rodzicami oraz z uczniem w ich obecno ci.
Zobowi zuje ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zaj ,
rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategi
post powania. Sporz dza notatk ze spotkania.

E.INNE
I. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprz tu elektronicznego
Podstawa prawna
1) Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz. U. z 2007 r. Nr 35. poz. 221 i 222)
2) Statut Zespo u Szkolno- Przedszkolnego im Jana Paw a II w Mi akowie

1. Uczniowie przynosz do szko y telefony komórkowe, odtwarzacze i inny
sprz t elektroniczny na w asn odpowiedzialno .
2. Szko a nie ponosi odpowiedzialno ci za zniszczenie lub zagubienie czy
kradzie sprz tu, poza zdeponowanym u dyrektora szko y.
3. Telefon komórkowy oraz sprz t elektroniczny (odtwarzacze MP) nie
mog by w czone na zaj ciach edukacyjnych. Mo na z nich
korzysta wy cznie w czasie przerw.
4. Nie wolno filmowa i fotografowa nauczycieli i innych pracowników
szko y ani uczniów bez ich wiedzy i zgody.
5. Nie wolno nagrywa
przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela
prowadz cego.
6. Dotyczy to nagra zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza
MP.
7. W czasie trwania lekcji nie mo na korzysta z odtwarzaczy MP, nie
mo na tak e korzysta ze s uchawek. Sprz t powinien by wy czony i
znajdowa si w torbie szkolnej.
8. W przypadku naruszenia powy szych ustale nauczyciel ma obowi zek
odebrania telefonu, a nast pnie zdeponowania zabranego od ucznia
urz dzenia u dyrektora szko y. Zdeponowanie winno by w obecno ci
ucznia, po uprzednim wy czeniu telefonu.
9. Po odbiór telefonu zg aszaj si rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
10. Zostaj oni zapoznani z sytuacj i pouczeni o konsekwencjach (w tym
konsekwencjach prawnych zwi zanych z naruszeniem prywatno ci
pracowników szko y).
11. Je eli sytuacja powtarza si po raz drugi, ucze ma zakaz przynoszenia
telefonu do szko y, a rodzice mog si z nim kontaktowa przez
sekretariat szkolny.
12. W przypadku kolejnego amania zasad ucze ma obni on ocen ze
sprawowania o 1 stopie . Ka de trzy nast pne wykroczenia powoduj
obni enie oceny z zachowania do nagannej.
13. Wszelkie objawy permanentnego
amania zasad wspó ycia
spo ecznego w szkole mog
by
traktowane jako przejaw
demoralizacji i skutkowa skierowaniem sprawy do s du rodzinnego.

2.Procedura: Osoba obca na terenie szko y
Ka dy, kto nie jest aktualnie uczniem b

pracownikiem szko y jest osob

obc
1.Post powanie wobec osób obcych przebywaj cych na terenie szko y:
1. Ka dy pracownik szko y ma prawo
2. W

przypadku,

przedmiotowego,

gdy

osoba

nale y

obca

kieruje

si

do

skierowa

j

w

pobli e

nauczycielskiego i poinformowa
przerwy

da informacji o celu pobytu
nauczyciela
pokoju

o godzinie rozpocz cia najbli szej

ródlekcyjnej, w innych wypadkach nale y kierowa

do

dyrektora szko y, pedagoga szkolnego lub sekretariatu
3. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty,
zachowuje

si

agresywnie

b

stwarza

zagro enie

dla

osób

przebywaj cych w szkole, nale y o sytuacji niezw ocznie powinna
poinformowa pedagoga lub dyrektora szko y.
4. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie przez nauczyciela rozmów
z rodzicami kosztem zaj

z uczniami.

Procedura uzyskiwania zwolnie z wychowania fizycznego

Podstawa prawna:
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i s uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.
562 ze zm.)
Statut Zespo u Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Paw a II w Mi akowie
Procedura post powania:

1. W uzasadnionych przypadkach ucze mo e by zwolniony na czas okre lony z zaj
wychowania fizycznego.

2. Je eli ucze zg osi z e samopoczucie w czasie zaj
nauczyciel przerywa zaj cia i poleca mu usi

wychowania fizycznego:

na awce,

nauczyciel wysy a innego ucznia po piel gniark szkoln ,
piel gniarka zabiera ucznia i bada jego stan w gabinecie lekarskim, w razie potrzeby
wzywa karetk pogotowia lub prawnych opiekunów ucznia informuj c o tym fakcie
dyrektora.

3.

sze zwolnienie ucznia z zaj

wychowania fizycznego musi by poparte

odpowiednim za wiadczeniem wystawionym przez lekarza.

4. Za wiadczenie lekarskie, wskazuj ce na konieczno

zwolnienia ucznia z zaj

wychowania fizycznego na okres krótszy ni 1 miesi c nale y przekaza nauczycielowi
wychowania fizycznego, który ma obowi zek przechowa je do ko ca roku szkolnego.

5. Za wiadczenie lekarskie wystawione na okres d
ca ego pó rocza, nale y z

szy ni miesi c, jednak nie obejmuj ce

w sekretariacie szko y. W przypadku dostarczenia

dalszych zwolnie , dyrektor szko y wydaje decyzj o zwolnieniu ucznia z zaj
wychowania fizycznego.

6. O zwolnieniu ucznia zaj

wychowania fizycznego wyst puj rodzice sk adaj c podanie

wraz z za wiadczeniem lekarskim do dyrektora szko y.

7. Dyrektor szko y wydaje decyzj o zwolnieniu ucznia z zaj

w terminie 7 dni roboczych od

dnia wp yni cia podania. Decyzj rodzice odbieraj w sekretariacie szko y.

8. W przypadku decyzji odmownej, rodzice mog odwo

si do Kuratora O wiaty.

9. O zwolnieniu ucznia powiadomiony zastaje nauczyciel prowadz cy zaj cia.

10. Je eli ucze uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecno ci na
lekcjach nie przekraczaj 50% ilo ci zaj

i s podstawy do wystawienia oceny, to ucze

podlega klasyfikacji.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj

wychowania fizycznego przez ca y semestr

w dokumentacji szkolnej zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

12. Ucze zwolniony z zaj

wychowania fizycznego ma obowi zek by obecnym na tych

zaj ciach. W przypadku, gdy s to pierwsze lub ostatnie lekcje w ci gu dnia, rodzice
mog wyst pi do dyrektora szko y z pisemnym o wiadczeniem o zwolnienie dziecka z
tego obowi zku. O uzyskaniu zgody informowani s rodzice, nauczyciel wychowania
fizycznego i wychowawca.
Z powy sz procedur zapoznaje uczniów i rodziców wychowawca klasy podczas pierwszych
spotka .

REGULAMIN SZATNI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
IM JANA PAW A II W MI AKOWIE

1. Szatnie uczniowskie s
do przechowywania w nich przez uczniów odzie y
wierzchniej, obuwia na zmian .
2. W szatniach nie nale y przechowywa przedmiotów cennych, takich jak:
pieni dze, telefony komórkowe, bi uteria itp.
3. Odzie wierzchni uczniowie przechowuj w szatni zarówno podczas zaj
lekcyjnych, jak i zaj popo udniowych (dyskoteki, zabawy, itp.).
4. Dy ury pe nione s przez uczniów wszystkich klas.
5. Harmonogram dy urów ustala wychowawca z samorz dem klasowym, kopi
harmonogramu wywiesza w klasie, a drug przekazuje pani wo nej w szatni
6. Dy urny odpowiada za ad i porz dek w szatni i korytarzu szatni, podaje lub
przyjmuje i wiesza ubrania i worki z butami na wieszak z numerem ucznia
7. W wyznaczonym dla klasy boksie mo e przebywa tylko dy urny lub podczas
jego usprawiedliwionej nieobecno ci gospodarz klasy lub wyznaczony przez niego
lub wychowawc inny ucze .
8. Szatni klasy otwiera 30 minut przed rozpocz ciem lekcji oraz na przerwie po
ostatniej lekcji klasy dy urny, a potem j zamyka i przekazuje klucz pani wo nej.
9. W trakcie trwania lekcji klucz od boksu pozostaje u pani wo nej.
10. W indywidualnych przypadkach (wyj cia do lekarza, nag e zdarzenia rodzinne
itp.) boks otwiera uczniowi pani wo na. Mo e to uczyni po okazaniu przez ucznia
zwolnienia podpisanego przez wychowawc lub w przypadku jego nieobecno ci
przez innego nauczyciela.
11. Na korytarzu szatni – ze wzgl du na t ok i konieczno zachowania zasad
bezpiecze stwa – nale y przebywa jak najkrócej, tylko w celu skorzystania z szatni.
Zabrania si urz dzania tam zabaw, gry w pi , biegania i przesiadywania itp.
12. Osobami uprawnionymi do nadzorowania porz dku w szatni (boksy klasowe i
korytarz) s : nauczyciel dy uruj cy oraz pracownicy obs ugi
13. Uczniowie, którzy dostrzeg w szatniach sytuacje zagra aj ce bezpiecze stwu,
zdrowiu lub yciu swojemu i innych osób, maj obowi zek niezw ocznie zg osi ten
fakt dy uruj cemu tam nauczycielowi.

