PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH, OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RADWANKACH

Podstawa prawna:
•
•
•
•

•

•

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.
1485 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach.

Forma zapoznania się z obowiązującymi procedurami.
1. Z obowiązującymi procedurami zostają zapoznani rodzice - podczas zebrań oraz uczniowie
- podczas zajęć z wychowawcą.
2. Znajomość procedur zostaje poświadczona pisemnie.
Rekomendacje dla działań w szkole:
1. Nie należy bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o fakcie zaistnienia zagrożenia.
Należy przeciwdziałać temu zjawisku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania.
2. Należy dać możliwość uczniowi poinformowania nauczyciela lub pedagoga o zaistniałej
sytuacji związanej z czynnością niebezpieczną, budując atmosferę zaufania.
3. Należy wyciągać konsekwencje w stosunku do osób dopuszczających się czynów
zabronionych.
4. W ramach działań profilaktycznych podczas lekcji wychowawczych, przy współpracy z
ekspertami i specjalistami, należy informować uczniów o skutkach i konsekwencjach
związanych z zagrożeniami w szkole jak i poza nią.
5. Należy tworzyć przyjazne środowisko pracy i nauki poprzez sprawiedliwe ocenianie, jasne,
czytelne, sprawiedliwe normy, przyjazny nadzór nad uczniami, sprawną organizację życia
szkolnego.

6. Należy podejmować działania integrujące zespoły klasowe, poznawanie się uczniów,
sprzyjające budowie pozytywnych relacji w klasie.
7. Należy budować relacje na autorytecie nauczyciela: nauczyciel powinien jasno określić
zasady pracy i wymagania wobec uczniów, prowadzić lekcje w sposób zrozumiały, szanować
ucznia i udzielać mu wsparcia, sprawować kontrolę w klasie i interweniować w razie
zachowania naruszającego normy.
8. Należy diagnozować sytuacje w szkole w kontekście występowania zagrożeń
wewnętrznych w placówce, przeciwdziałania i usuwania oraz monitorować postępy i efekty
wprowadzonych działań.
9. Niezbędna jest edukacja profilaktyczna jako forma merytorycznego wsparcia w zakresie
rozwiązywania problemów kierowana do nauczycieli, osób współpracujących z uczniami i
rodziców.
10. Należy organizować rozmowy, pogadanki i dyskusje z rodzicami.

I.
1.
2.

3.
4.
5.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POŻAREM,
WYBUCHEM, ZATRUCIEM.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala
podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu
odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy
osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu
odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z
przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI, GDY
PODEJRZEWA SIĘ, ŻE UCZEŃ PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE SZKOŁY
ZNAJDUJE
SIĘ
POD
WPŁYWEM
ALKOHOLU
LUB
NARKOTYKÓW/DOPALACZY

1.
2.
3.
4.
5.

Powiadomienie o swoich przypuszczeniach Dyrektora oraz wychowawcy lub
pedagoga szkolnego.
Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia się
go samego.
Jednoczesne wezwanie pielęgniarki szkolnej, rodzica/opiekuna prawnego oraz
pogotowia ratunkowego i policji.
W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie mogą dotrzeć do szkoły, decyzję
o dalszym postępowaniu dotyczącym ucznia podejmuje lekarz.
W przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu
zachowania nietrzeźwego ucznia, decyzje o dalszym postępowaniu podejmuje Policja.

6.

Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy lub zachowanie ucznia
powtarza się, Dyrektor powiadamia o sytuacji Sąd Rodzinny w Wągrowcu.

III. POSIADANIE PRZEZ UCZNIÓW PRZEDMIOTÓW, NARZĘDZI I
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ORAZ SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH.
Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje:
Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy,
szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne
niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki,
alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.
1.

2.

3.

4.

5.

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia
niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego
przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując
środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza
pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący
natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach
dyrektora szkoły.
Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza
rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o
grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych
ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz
sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.
W przypadku, gdy podejrzenie okaże się słuszne uczeń zostaje przekazany
funkcjonariuszom Policji, w celu wykonania czynności procesowych, zgodnie z art.
37 par. 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W przypadku, kiedy nie ma
możliwości skontaktowania się z rodzicami ucznia, czynności procesowe odbywają się w
obecności Dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcy lub wyznaczonego
nauczyciela.

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY PRACOWNIK
SZKOŁY LUB UCZEŃ ZNAJDĄ NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ
PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK
1.

Zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych.
2.
Powiadomienie o zaistniałej sytuacji Dyrektora, który wzywa policję.
3.
Przekazanie policji zabezpieczonej substancji oraz przekazanie informacji
dotyczących szczegółów zdarzenia.

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC SPRAWCY CZYNU
KARALNEGO/PRZESTĘPSTWA
1.

Niezwłoczne przekazanie sprawcy Dyrektorowi Szkoły.

2.
3.
4.

Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz Policji.
Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
Przekazanie policji sprawcy oraz ewentualnych dowodów przestępstwa.

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA, KTÓRY STAŁ
SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO
1.

Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza,
ewentualnie karetki pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
2.
Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły.
3.
Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
4.
Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne
jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i
ewentualnych świadków zdarzenia.

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA
PAPIEROSÓW
1.

Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki:
- o sytuacji palenia i podjętych działaniach informowani są rodzice/opiekunowie
prawni ucznia poprzez wpis do dziennika elektronicznego, zeszytu kontaktów lub
telefonicznie,
- wychowawca i pedagog szkolny prowadzą działania indywidualne, mające na celu
zmianę postawy ucznia,
- uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,
- możliwe jest obniżenie oceny zachowania - zgodnie z regulaminem szkoły.

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW
1.
2.
3.

4.

5.
6.

W przypadku zaistnienia takiego podejrzenia wychowawca niezwłocznie powiadamia
rodziców/opiekunów prawnych ucznia telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.
W przypadku, kiedy sytuacja powtarza się, wychowawca wzywa rodzica do szkoły,
przeprowadza z nim rozmowę i odnotowuje ją.
W przypadku braku poprawy frekwencji ucznia pedagog szkolny wysyła do
rodziców/opiekunów prawnych ucznia upomnienie mobilizujące ich do systematycznego
posyłania dziecka na zajęcia szkolne. Jeżeli i to działanie nie przyniesie efektu, Dyrektor
Szkoły występuje z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy o wdrożenie wobec
rodziców/opiekunów prawnych postępowania egzekucyjnego, poprzez nałożenie kary
grzywny.
W sytuacji, kiedy rodzice/opiekunowie prawni uchylają się od współpracy ze szkołą
Dyrektor, w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, występuje do Sądu
Rejonowego w Wągrowcu z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną.
W sytuacji, kiedy rodzice wykazują chęć współpracy a odmawia jej uczeń, szkoła
kieruje wniosek do SR w Wągrowcu o ustalenie stopnia demoralizacji.
Wychowawcy nie usprawiedliwiają nieobecności ucznia w szkole, spowodowanych
wagarami.

IX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO
ZACHOWANIA UCZNIA
1.

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania
ucznia zobowiązany jest do:
- odizolowania ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,
- w razie potrzeby wezwania pomocy, w postaci innego nauczyciela, pracownika
niepedagogicznego szkoły lub pedagoga szkolnego,
- udzielenia pomocy ofierze agresji ( w razie takiej konieczności) i zabezpieczenia
pozostałych uczniów.
2. Nauczyciel przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, wyjaśnia sytuację, w razie
potrzeby przyjmuje rolę mediatora .W przypadku powtarzania się u danego ucznia
zachowań agresywnych wychowawca informuje o sytuacji pedagoga szkolnego, który
organizuje spotkanie wychowawcze, z udziałem ucznia, jego rodzica, wychowawcy oraz
nauczycieli uczących. Celem spotkania jest analiza sytuacji ucznia oraz opracowanie
systemu oddziaływań wychowawczych. Podczas spotkania możliwe jest sporządzenie
kontraktu, który podpisują wszyscy uczestnicy spotkania.
W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia Dyrektor
Szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa Policję, a równolegle
rodziców/opiekunów prawnych ucznia. W sytuacji, kiedy pomimo podjętych działań
uczeń nadal stanowi zagrożenie dla innych uczniów i swoim zachowaniem wpływa na
nich demoralizująco, Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem
szkolnym, kieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Wągrowcu o zastosowanie środka
wychowawczego.

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH
ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ
1.
2.
3.

Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy.
Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły.
Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje
im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności – z
uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do konsekwencji i szczególnego
nadzoru nad dzieckiem.
4.
Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na
wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają
informacje o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła pisemnie powiadamia
o
zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję.

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAISTNIENIU WYPADKU
UCZNIOWSKIEGO
1.

Po zaistniałym wypadku uczniowskim, każdy pracownik, który uzyskał wiadomość o
wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udziela
także poszkodowanemu pierwszej pomocy.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Pracownik doprowadza mogącego się poruszać poszkodowanego do gabinetu
dyrektora ( pedagoga szkolnego).
Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z uczniami, prosi o nadzór nad nimi osobę
znajdującą się w najbliższej sali.
Jeśli wypadek zdarzyłby się pod nieobecność dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga
szkolnego, nauczyciel decyduje sam o dalszym postępowaniu. W trudniejszych
przypadkach wzywa pogotowanie ratunkowe oraz powiadamia dyrektora szkoły i
rodziców (prawnych opiekunów).
Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki lub innej formy zajęć wszystkie
decyzje podejmuje kierownik i za nie odpowiada.
W każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
- rodziców/opiekunów prawnych
- pracownika nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy,
- organ prowadzący szkołę.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie zawiadamia się
prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia niezwłocznie zawiadamia się
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
TERRORYSTYCZNEGO (BOMBOWEGO)
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Osoba, która zauważyła podejrzane działania, mogące wskazywać na próbę ataku
terrorystycznego (bombowego), natychmiast informuje nauczyciela lub innego
pracownika szkoły.
Nauczyciel (pracownik), który uzyskał informację o możliwości ataku
terrorystycznego (bombowego) natychmiast informuje Dyrektora Szkoły.
Dyrektor, który dowiedział się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub przedmiotu
niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić
zagrożenie dla osób i mienia lub otrzymał telefon z informacją o zagrożeniu
terrorystycznym, natychmiast zgłasza ten fakt służbom odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo lokalne: Policji i Straży Pożarnej, Urzędowi Miasta i Gminy Margonin.
Przy braku informacji o konkretnym położeniu „bomby” użytkownicy pomieszczeń
powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem
odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.
Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, a o ich lokalizacji należy
poinformować dyrekcję szkoły.
Do czasu przybycia odpowiednich służb należy w miarę istniejących możliwości
zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez
narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo.
Po przybyciu odpowiednich służb na miejsce, przejmują one dalsze kierowanie akcją.
Należy bezwzględnie wykonywać polecenia służb.
Jeśli zapadnie decyzja o ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, postępując
zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez odpowiednie służby.

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZNALEZIENIA NA TERENIE
SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW

1.
2.
3.

Zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły.
Uniemożliwić dostęp osobom postronnym do tych przedmiotów.
Wezwać Policję.

XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI, GDY
ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE RODZIC, KTÓRY PRZYSZEDŁ ODEBRAĆ
DZIECKO ZE SZKOŁY, JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB
NARKOTYKÓW
1.
2.
3.

Powiadomienie pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły.
Próba kontaktu z drugim rodzicem.
Wezwanie Policji (jeżeli rodzic jest agresywny Policję wzywamy najpierw).

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA PRZEZ
UCZNIA GODNOŚCI I NIETYKALNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO
PRACOWNIKA SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
5.

Zgłoszenie faktu Dyrektorowi Szkoły, wychowawcy i pedagogowi.
Przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
Obniżenie uczniowi oceny z zachowania.
Określenie sposobów przeprosin i rodzaju zadośćuczynienia.
W przypadkach drastycznych wezwanie Policji oraz pisemne powiadomienie o
zaistniałej sytuacji Sądu Rodzinnego w Wągrowcu.

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA GODNOŚCI
UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY.
1.
2.

Uczeń zgłasza fakt wychowawcy lub innemu zaufanemu nauczycielowi.
Wychowawca (nauczyciel) powiadamia pedagoga i Dyrektora Szkoły o zaistniałej
sytuacji.
3.
Dyrektor wszczyna postępowanie wyjaśniające.
XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI
RAŻĄCEGO ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI
1.
2.
3.
4.
5.

Nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego.
Powiadamia rodzica, wychowawcę i pedagoga szkolnego.
Pedagog i wychowawca przeprowadzają rozmowę z uczniem.
W przypadku braku poprawy konieczne jest wezwanie rodziców do szkoły.
W sytuacji, gdy rodzice nie wykazują zainteresowania problemem, szkoła powiadamia
Sąd Rodzinny.

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJI
NIEODEBRANIA DZIECKA ZE SZKOŁY

1.

Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi
dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.
2.
Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani
do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
3.
W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi nauczyciel
podejmuje decyzje o powiadomieniu policji. Nauczyciel zapewnia w tym czasie dziecku
opiekę.
4.
Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora
szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.

XIX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ DEKLARUJE
CHĘĆ WYRZĄDZENIA SOBIE KRZYWDY
1.
2.
3.
4.

Powiadomienie Dyrektora Szkoły, wychowawcy i pedagoga szkolnego.
Rozmowa z uczniem.
Wezwanie rodziców do szkoły.
Przekazanie rodzicom informacji, gdzie mogą otrzymać specjalistyczną pomoc (w
razie potrzeby włączenie się pedagoga w organizowanie takiej pomocy).
5.
Monitorowanie problemu.
6.
W przypadku braku poprawy lub gdy rodzice nie wykazuje dostatecznego
zainteresowania problemem, szkoła powiadamia Sąd Rodzinny.

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA, W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI
ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI UCZNIA
1.
2.

Nauczyciel informuje Dyrektora Szkoły o śmierci ucznia.
Dyrektor i pedagog szkolny (wychowawca) powiadamiają osobiście rodziców
(prawnych opiekunów) o zaistniałym wydarzeniu i dostarczają im pełnych informacji.
Udzielają pierwszego wsparcia rodzinie.
3.
4.
Informują o możliwości kontaktu z instytucjami i specjalistami udzielającymi
dalszego wsparcia i pomocy rodzinie.

XXI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŻAŁOBY PO ŚMIERCI
UCZNIA
1.

Dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną i uczniów o wprowadzeniu żałoby po
śmierci ucznia.
2.
Nauczyciele wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadzają rozmowy dotyczące
zaistniałego wydarzenia, w razie potrzeby korzystają z pomocy specjalistów, np.
psychologów.
3.
Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom i nauczycielom uczestniczenie w ceremoniach
pogrzebowych.

XXII. POSTĘPOWANIE WOBEC OFIAR I SPRAWCÓW CYBERPRZEMOCY

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o
zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą
cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i
ewentualnych świadków.
Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i
jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/
opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).
Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z
zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO.
W innych przypadkach pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia
policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.
Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są
wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

Procedury reakcji na zagrożenie bezpieczeństwa cyfrowego:
1. Rozmowa
uczestnika
zdarzenia z
kierownictwem
szkoły

2. Powiadomienie
rodziców/
opiekunów
poszkodowanego
dziecka

3. Działania
wychowawcze i
wyciągnięcie
konsekwencji
wobec sprawcy

4. Powiadomienie
Policji/ sądu
rodzinnego w
przypadku
naruszenia prawa

5.Udzielenie
uczestnikom
zdarzenia
wsparcia
psychologicznego

XXIII. PROCEDURA KONTAKTOWANIA SIĘ Z MEDIAMI W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH
Sytuacja kryzysowa jest skrajnym odejściem od normy, jest sensacją, którą to media są
bardzo zainteresowane. Nie można ich lekceważyć, bo mają duży zasięg i dużą wiarygodność.
Image szkoły/placówki jest przez to poważnie zagrożone.
1.
2.

Dyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu z mediami.
Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników szkoły
nie udziela wywiadów.
3.
Osoba kontaktująca się z mediami przygotowuje wypowiedź.

Powyższe procedury otrzymuje każdy wychowawca. Dostępne są również w pokoju
nauczycielskim i gabinecie pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE
CHORYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH W RADWANKACH
Opracowano na podstawie poradnika: Ministerstwa Edukacji Narodowej „Jak organizować
edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”, Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2008r.Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.) oraz publikacji „One są
wśród nas” zamieszczonej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i Pełnomocnika Rządu do
Spraw Równego Traktowania.
DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE
Choroba przewlekła - zaburzenia i odchylenia od normy, które posiadają jedną lub więcej
charakterystycznych cech: są trwałe, spowodowane są przez nieodwracalne zmiany
patologiczne, wymagają specjalistycznego postępowania rehabilitacyjnego, wymagają
długotrwałego leczenia, długiego nadzoru, obserwacji i opieki. To choroba o przedłużonym
czasie trwania, która może być nieuleczalna, nawracająca lub postępująca. Długotrwała
choroba i częste rehabilitacje mogą okresowo uniemożliwić choremu dziecku przebywanie w
grupie rówieśników a także zaspokojenie wielu ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych i
społecznych. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom choroby przewlekłej, polega między
innymi na udzielaniu dziecku i jego rodzinie pomocy w budowaniu nowej koncepcji życia z
chorobą i pomimo choroby. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest jednym z
najważniejszych zadań osób pomagających choremu dziecku i jego rodzinie. Dziecko może
czuć się mniej bezradne i zagubione, gdy ma okazję do odnoszenia sukcesów i poradzenia
sobie z trudnymi sytuacjami. Zatem dostrzeganie i eksponowanie osiągnięć dziecka,
chwalenie go za nie i nagradzanie jest jednym z kierunków pomagania mu w pokonywaniu
poczucia bezradności. Obecność przyjaznych nauczycieli i rówieśników jest bardzo ważna dla
prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego chorego dziecka. Niektóre leki mogą
działać pobudzająco a inne usypiająco. Może to mieć wpływ na zachowanie się dziecka lub
możliwość efektywnego uczenia się. Dzięki informacjom od rodziców, nauczyciel może
poznać chorobę dziecka w takim zakresie, by w razie potrzeby udzielić mu niezbędnej
pomocy i wsparcia oraz zapewnić bezpieczne warunki na terenie szkoły.
OBOWIĄZKI RODZICA:
 w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole, rodzic najpóźniej do września
powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle
chorego, objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich
wpływie na organizm,
 jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania dziecka do szkoły rodzic
powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę,

 rodzic dziecka przewlekle chorego jest szczególnie zobowiązany do stałej współpracy
z wychowawcą dziecka.
PODSTAWOWE METODY POMOCY PRZEWLEKLE CHOREMU DZIECKU:
 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do
grupy i nauczyciela,
 pomoc w pokonywaniu trudności,
 budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym,
 traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy,
 uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego,
 uwrażliwienie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów,
 motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi uczniami,
 dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów,
 motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań,
 pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych spowodowanych absencją szkolną w
wyniku zaostrzenia choroby,
 zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami.
UCZEŃ Z ASTMĄ
ASTMA OSKRZELOWA - Jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u
dzieci. Istotą astmy jest przewlekły proces zapalny toczący się w drogach oddechowych,
który prowadzi do zwiększonej skłonności do reagowania skurczem oskrzeli na różne bodźce
i pojawienia się objawów choroby.
OBJAWY- jednym z podstawowych objawów jest duszność jako subiektywne uczucie braku
powietrza spowodowane trudnościami w jego swobodnym przechodzeniu przez zwężone
drogi oddechowe. Gdy duszność jest bardzo nasilona możemy zauważyć, że usta dziecka a
także inne części ciała są zasinione. Konsekwencją zwężenia oskrzeli jest pojawienie się
świszczącego oddechu. Częstym objawem nasilenia astmy oskrzelowej jest kaszel.
Najczęściej to kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący.
PRZYCZYNY ATAKU- zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z alergenami,
na które uczulone jest dziecko, kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek
fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy, infekcje.
POSTĘPOWANIE:
1. W przypadku wystąpienia duszności należy pozwolić uczniowi zażyć lek rozkurczowy
wziewny ( zawsze musi mieć przy sobie).
2. Po wykonaniu pierwszej inhalacji należy powiadomić rodziców dziecka o wystąpieniu
zaostrzenia.

3. W przypadku duszności o dużym nasileniu powinno się wezwać Pogotowie Ratunkowe. W
czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia dziecko wymaga ciągłego nadzoru osoby
dorosłej.
4. Dodatkowo bardzo ważne jest zapewnienie dziecku spokoju oraz odizolowanie od osób
trzecich.
NAKAZY:
1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych.
2. Uczeń, który ma objawy choroby po wysiłku, powinien przed lekcją wychowania
fizycznego przyjąć dodatkowy lek.
3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki.
4. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów duszności należy przerwać wykonywanie
wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy( uczeń powinien mieć go przy sobie).
ZAKAZY:
1. Uczniowie z astmą nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.
2. W okresie pylenia roślin nie mogą ćwiczyć na wolny powietrzu.
3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego,
ciągłego wysiłku.
OGRANICZENIA:
1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizyczne i dostosowania
ćwiczeń do stanu zdrowia.
2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotację od rodziców.
WSKAZANIA DLA DZIECKA Z ASTMĄ”
1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego,
wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby.
2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć wychowania fizycznego.
3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, gry zespołowe, gimnastykę, pływanie a także
większość sportów zimowych.
UCZEŃ Z CUKRZYCĄ CUKRZYCĄ- to choroba metaboliczna, charakteryzuje się
hiperglikemią (wysoki poziom cukru we krwi większy od 250mg%) oraz hipoglikemią (niski
poziom cukru we krwi poniżej 60 mg %). Wśród dzieci dominuje cukrzyca typu 1 - ma
podłoże genetyczne i autoimmunologiczne. Cukrzyca nie jest chorobą, która powinna
ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia, wymaga tylko właściwej samokontroli i

obserwacji. Ćwiczenia fizyczne, sport i rekreacja połączone z ruchem są korzystne dla dzieci
chorych na cukrzycę. Wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny, pomagają
rozwijać samodyscyplinę. Najważniejszym problemem przy wykonywaniu wysiłku
fizycznego u dzieci z cukrzycą jest ryzyko związane z wystąpieniem hipoglikemii
(niedocukrzenia). Do działań w ramach samokontroli należą: badanie krwi i moczu,
zapisywanie wyników badań, prawidłowa interpretacja wyników badań, prawidłowe
komponowanie posiłków, prawidłowe i bezpieczne wykonywanie wysiłku fizycznego,
obserwacja objawów jakie pojawiają się przy hipoglikemii i hiperglikemii. W każdej szkole
powinno znajdować się miejsce (np. gabinet pielęgniarki) w którym uczeń z cukrzycą będzie
mógł spokojnie, bezpiecznie i higienicznie wykonać badanie krwi oraz wykonać
wstrzyknięcia insuliny.
OBJAWY HIPOGLIKEMII- NIEDOCUKRZENIA:















bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk,
ból głowy, ból brzucha,
szybkie bicie serca,
uczucie silnego głodu/ wstręt do jedzenia,
osłabienie, zmęczenie,
problemy z koncentracją, zapamiętywaniem,
chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka,
napady agresji lub wesołkowatości,
ziewanie, senność,
zaburzenia mowy, widzenia i równowagi,
zmiana charakteru pisma,
uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania,
kontakt z uczniem jest utrudniony lub traci przytomność,
drgawki.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII- NIEDOCUKRZENIU:
1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.
2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony w
wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód).
NIE WOLNO !
1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze np. czekolada,
ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego.
OBJAWY HIPERGLIKEMII:
 wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu,
 rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji,
 złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.
Jeżeli do ww. objawów dołączą:

 ból głowy, ból brzucha,
 nudności, wymioty,
 ciężki oddech
MOŻE TO ŚWIADCZYĆ O ROZWOJU KWASICY CUKRZYCOWEJ Należy wtedy
bezzwłocznie:
1. Zbadać poziom glukozy.
2. Skontaktować się z rodzicami i wezwać pogotowie.
POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII:
1. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1 litr w okresie 1,5-2 godz.,
najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna.
2. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie
obniży się.
Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą - każdemu dziecku z cukrzycą należy zapewnić w
szkole:
1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie- także w
trakcie trwania lekcji.
2. Możliwość podania insuliny.
3. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną
i rodzicami dziecka.
4. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w
czasie trwania lekcji.
5. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie
trwania zajęć lekcyjnych.
6. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz
rożnych zajęciach pozaszkolnych.
UCZEŃ Z PADACZKĄ W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY:
1. Przede wszystkim zachować spokój.
2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej na boku.
3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu - zdjąć okulary, usunąć z
ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę.
4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości,
jeżeli napad przedłuża się należy powiadomić rodzica/opiekuna i wezwać pogotowie.

NIE WOLNO:
1. Podnosić chorego.
2. Krępować jego ruchów.
3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust.
W razie narastających trudności szkolnych, należy zapewnić dziecku możliwość douczania,
zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek,
modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Dbać aby nie
dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego.

