
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH 
IM. WŁ. ST. REYMONTA W CHORZELACH 

 
 

Cele: 
1. usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia 
2. wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą 
3. promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania 
4. wpłynięcie na proces socjalizacji młodzieży 
5. zwiększenie wychowawczej roli szkoły 
6. wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic 

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala się 
co następuje: 
 

1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez 
ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły 
z rodzicami ucznia. 
a) Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego 
obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem 
b) W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu z innymi 
nauczycielami: 
          • ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami, 
          • prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 
          • prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania 
           wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) 
           możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej, 
          • uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do    
przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania, 
          • nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel 
szkoły. 
c) Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej porad- 
ni/placówki, 
d) Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych 
przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem: 
          • zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie 
           z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły, 
          • zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. 
2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną 
     (np. wzywane jest pogotowie). 
3. Policja jest wzywana w przypadku: 
    a) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście, 
    b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, 
    c) gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne, 
    d) kradzieży lub innych wykroczeń. 
4. W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole zasad,  
     są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne. 



 
5. Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez specjalnie przeszkolonych 
    pracowników szkoły lub przez specjalistów z zewnątrz. 

 

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY, WYCHOWAWCY, PSYCHOLOGA I PEDAGOGA 

 
1. Zaistniałą sytuację dyrektor szkoły lub pedagog omawiają z uczniami w klasie 
    w obecności wychowawcy. 
2. Na posiedzeniu rady pedagogicznej przeprowadza się analizę zaistniałego zdarzenia, 
    a także dokonuje oceny zachowań dziecka w kontekście jego dotychczasowego zachowania i    
podejmuje decyzje o jego dalszych losach /wsparcie, pomoc, kara, przeniesienie/. 
3. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za zebranie dokumentacji z każdego zdarzenia. 
4. Z każdej rozmowy przeprowadzonej na terenie szkoły odnośnie sytuacji wymienionych 
w powyższych procedurach należy sformułować notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące 
w rozmowie. 
5. Wychowawca stosując system kar i nagród zgodnych z WZO stara się rozwiązywać zaistniałe 
problemy wychowawcze. Z każdej przeprowadzonej rozmowy wychowawczej 
z uczniem, a także z rodzicami danego ucznia sporządza notatkę, którą podpisują osoby w 
niej uczestniczące. 
6. W przypadku narastających trudności wychowawczych z danym uczniem wychowawca 
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o danej sytuacji psychologa lub pedagoga. 

 
METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 

 
1. W ramach pracy profilaktyczno–wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą 
współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 
2. Koordynatami współpracy są członkowie zespołu ds. profilaktyki. 
3. Ze szkołą współpracuje także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła. 
4. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 
● Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, 
podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży 
w środowisku lokalnym. 
● Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 
odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 
wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów unikania zagrożeń. 
• Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, 
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach de- 
moralizacji dzieci i młodzieży; 
• Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania demoralizacji 
i przestępczości nieletnich 
Zasady interwencji profilaktycznej 
Interwencję przeprowadza psycholog lub pedagog wspólnie z wychowawcą klasy 
w sytuacjach zagrożenia ucznia: 
•  uzależnieniem, 



 
•  przestępczością, 
•  demoralizacją, 
•  zachowaniami ryzykownymi. 

 
Celem interwencji profilaktycznej jest: 

 
•  Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i rodzicom przez dostarczenie informacji, 
zaproponowanie współpracy pomiędzy domem a szkołą. 
• Zapobieganie problemom związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością, 
•  demoralizacją. 
W sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem, przestępczością, demoralizacją, zachowaniami 
ryzykownymi: 
1. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem zbiera informacje o sytuacji ucznia 
i na ich podstawie dokonuje wstępnej diagnozy, analizy i oceny problemów ucznia. 
2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem przeprowadzają rozmowę z uczniem, 
podczas której przekazują uczniowi: 
•  Spostrzeżenia, jakie zaszły w jego funkcjonowaniu; 
•  Informacje o konsekwencjach wynikających z jego zachowań; 
•  Komunikat o zakazie zachowań ryzykownych, związanych z zagrożeniem uzależnieniami, 
przestępczością, demoralizacją - powołując się na regulamin szkoły; 
•  Informację o konieczności poinformowania rodziców. 
3. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły przeprowadza z nimi rozmowę informując o: 
• przyczynach, dla których szkoła szczególnie zainteresowała się dzieckiem. 
• zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa dziecka związanych z zagrożeniami ryzykownymi, 
uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją. 
4. Efektem rozmowy z rodzicami powinna być pisemna umowa z nimi uwzględniająca: 
•  Listę zachowań ucznia podległych kontroli tak w domu jak i w szkole; 
•  Zasady zachowania ucznia w szkole i w domu; 
•  Konsekwencje i przywileje wobec ucznia; 
•  Zobowiązania obu stron - rodziców i szkoły - o nawiązaniu ścisłej współpracy / stały 
kontakt ze szkołą, wymiana uwag, spostrzeżeń odnośnie ucznia, itp./; 
•  Czasu obowiązującej umowy. 
5. W obecności rodziców wychowawca lub pedagog/psycholog rozmawia z dzieckiem 
zobowiązując je do zmiany swojego zachowania. Efektem tej rozmowy winno być podpisanie 
kontraktu z dzieckiem z uwzględnieniem: 
• Zobowiązania ucznia do powstrzymania się od negatywnych zachowań; 
• Ustalenia listy czasowo odebranych przywilejów; 
• Ustalenia zasad zachowania w domu i w szkole; 
• Odebrania przywilejów; 
• Wymianę obserwacji między szkołą a rodziną. 
6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem monitorują realizację kontraktu przez ucznia po- 
przez: 
• Obserwowanie ucznia w szkole; 
• Nagradzanie korzystnych zmian w zachowaniu się ucznia – odzyskiwanie przywilejów. 

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA 
UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW 

 
1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy. 
2. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje uwagę, która zostaje 
wpisana do dzienniczka uwag. 



 
3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje uwagę do dzienniczka i są 
powiadamiani jego rodzice. 
4. Jeżeli uczeń zostaje przyłapany na paleniu papierosów trzeci raz zostaje zgłoszony na 
policję. 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ 

 
1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do: 
o Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne, 
o Powiadomienia dyrektora szkoły. 
2. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub 
prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji. 
3. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor 
szkoły powiadamia Sąd Rodzinny. 
4. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi w swych ocenach, kierować 
się rozwagą i dyskrecją. 
5. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy: 
o Powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, 
zadrapania, 
• Zaniedbany wygląd, 
• Nadmiernie agresywne zachowania, 
• Wycofanie, bierność, nieśmiałość, 
• Wstyd przed zdjęciem ubrania, 
• Kłopoty w nauce, 
• Kłopoty z apetytem i snem, 
• Ssanie kciuka, 
• Obgryzanie paznokci, 
• Moczenie, 
• Płaczliwość, 
• Nadmierna zależność od dorosłych, 
• Kłopoty w nauce, 
• Strach przed dorosłymi, 
• Trudności w utrzymaniu przyjaźni, 
• Izolacja, 
• Zaniżona samoocena, 
• Problemy emocjonalne. 

 
PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL 
PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM 
ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 

 
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, a w przypadku jego nieobecności 
dyrektora szkoły. 
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, 
ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim. 
3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w celu 
stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej. 
4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 
5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, 
czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 



i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 
będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, 
bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 
7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia 
do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 
rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18lat. 
8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie 
z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany 
natychmiast powiadomić o tym fakcie policję. 
9. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dzienniczku uwag klasy. 

 
PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL 
ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI 

 
1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do 
niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 
2. Powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 
3. Wychowawca próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe 
w zakresie działań pedagogicznych). 
4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję i rodziców. 
5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące 
szczegółów zdarzenia. 
6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dzienniczku uwag klasy. 

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UŻYWA 
ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN 
ODURZENIA 

 
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy i Dyrektorowi szkoły. 
2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, celem 
ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające. 
3. W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź 
zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 
rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca proponuje 
rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. leczenia uzależnień. 
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

 


