Procedury postępowania nauczycieli
(pracowników szkoły)
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów
obowiązujące
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. Karola Miarki w Pszczynie

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące
i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są
to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza, że
zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu
czy odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi,
przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną
nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania
przestępstw.
Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów
spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem,
na którym, w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące
dzieci i młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania
niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań profilaktycznych,
wychowawczych, a wobec uczniów niedostosowanych – działań resocjalizujących.
W związku z tym w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki
w Pszczynie zostały wprowadzone następujące procedury:
1. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na
zajęciach lekcyjnych.
2. Procedura postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego
opuszczenia szkoły.
3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec
innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.
4. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub
życia ucznia na terenie szkoły.
5. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub
ich palenia na terenie szkoły.
6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń
używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie
szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
8. Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie
szkoły substancję przypominająca wyglądem narkotyk.
Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominająca narkotyk.

9.

10. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.
11. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na zajęciach
lekcyjnych
1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności dziecka.
2. Jeżeli do siedmiu dni nie ma informacji od rodziców o przyczynach nieobecności
dziecka, wychowawca ma obowiązek rozpoznać przyczynę nieobecności ucznia
w szkole, poprzez nawiązanie kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub
uczniem (telefon, wyjście do domu, list polecony z podpisem dyrektora szkoły).
3. Jeżeli nieobecność przedłuża się wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi
szkolnemu.
4. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia zobowiązując ich na piśmie do
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
5. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne na
piśmie.
6. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców pisemnego zobowiązania,
pedagog wszczyna proces administracyjno- prawny (sąd rodzinny i nieletnich, wydział
edukacji- organ prowadzący szkołę, może zawiadomić dzielnicowego).

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego opuszczenia szkoły
1. Wychowawca na bieżąco powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych)
o nieobecnościach ucznia na lekcjach.
2. Ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym przyczynę wagarów i miejsca pobytu
ucznia w czasie nieobecności w szkole.
3. Wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przeprowadza rozmowę
z rodzicami w obecności ucznia. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub
samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka.
Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej
rozmowy podpisaną przez rodzica i ucznia.
4. W przypadku braku poprawy i częstej nieobecności ucznia spowodowanej wagarami
informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego.
5. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem
wyjaśnienia sytuacji i poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o konsekwencjach wynikających z nie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.
6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor
szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję oraz organ prowadzący.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów,
nauczycieli, pracowników szkoły
1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów).
2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o zdarzeniu.
3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami na
temat zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca,
poszkodowany).
4. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów,
uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku).
5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga
szkolnego oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych
zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).
6. Obejmujemy ucznia zajęciami psychoedukacyjnymi, kierujemy do Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej specjalistycznej.
7. Wychowawca uczniów w porozumieniu z dyrektorem szkoły stosuje wobec
ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.
8. Przekazujemy rodzicom/ prawnym opiekunom pisemną lub ustną informację na temat
konsekwencji podjętych wobec ucznia.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
ucznia na terenie szkoły
1. W przypadku informacji o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia ucznia
nauczyciel powinien niezwłocznie przekazać stosowne informacje wychowawcy
klasy. Dotyczy także mobbingu, molestowania seksualnego - w domu/szkole.
2. Wychowawca klasy powiadamia pedagoga oraz dyrektora szkoły.
3. W przypadku sytuacji kryzysowej wychowawca z udziałem pedagoga niezwłocznie
wzywają pogotowie ratunkowe lub/i policję, przy jednoczesnym powiadomieniu
rodziców o incydencie.
4. Wychowawca wraz z pedagogiem proszą ucznia na rozmowę, następnie ustalają
przyczyny postępowania ucznia.
5. Wezwanie rodziców/ prawnych opiekunów. Przekazanie im informacji na temat
zachowania dziecka. W toku podjętej interwencji profilaktycznej lub kryzysowej,
należy zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki.
6. W przypadku nie pojawienia się rodziców / prawnych opiekunów – wychowawca
wysyła pismo wzywające ich do szkoły.
7. Jeśli rodzice / prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub/oraz szkoła
wyczerpie dostępne dla siebie metody działań, wychowawca i pedagog
powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły, który listownie informuje policję
(wydział ds. nieletnich) oraz sąd rodzinny.
8. Dalsze działania leżą w kompetencji sądu i policji, jednak na terenie szkoły pedagog
otacza ucznia szczególną opieką.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na
terenie szkoły
1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy ( dotyczy również e – papierosów)
na terenie szkoły powinna poinformować wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
2. Najpierw rozmowę dyscyplinującą przeprowadza wychowawca klasy, następnie uczeń
jest skierowany na rozmowę do pedagoga szkolnego.
3. W przypadku powtórzenia się sytuacji palenia na terenie szkoły wychowawca
informuje o incydencie Dyrektora
szkoły oraz wzywa rodziców/ prawnych
opiekunów ucznia.
4. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z uczniem w ich obecności,
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie,
którą podpisuje rodzic (opiekun) dziecka.

5. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać ,
aby uczeń przekazał mu papierosy/ e - papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej
oraz kieszeni we własnej odzieży. [Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać
czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona
wyłącznie dla policji].
6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca
powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec
wychowanków kary określone w Statucie Szkoły.
7. Jeśli rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, a uczeń nie poprawia swojego
zachowania Dyrektor ma prawo powiadomić sąd ds. nieletnich o potrzebie wglądu w
sytuację wychowawczą, z powodu ulegania przez ucznia nałogowi palenia oraz o
demoralizującym wpływie na rówieśników.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkohol lub inne
środki psychoaktywne w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
1. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uzyskanej informacji wychowawcy
klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca z udziałem pedagoga wzywają ucznia na rozmowę. Następuje ustalenie
przyczyn postępowania ucznia i zapoznanie z konsekwencjami.
4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przekazuje
im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich
obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować
rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka
w programie terapeutycznym.
5. W przypadku nie pojawienia się rodziców/ prawnych opiekunów wychowawca nadaje
sprawie tok administracyjny a powiadomiony o sytuacji Dyrektor szkoły wysyła
pismo wzywające rodziców do szkoły.
6. Gdy rodzice odmówią współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają
informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia
sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
7. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki
oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem i rodzicami, ostrzeżenia przed
konsekwencjami, spotkania z pedagogiem i psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie
przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub
policję (specjalistę ds. nieletnich).
8. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,
zgodnie a art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako

przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora
lub policję.
9. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat,
a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa –
wtedy natychmiast powiadamia adekwatne instytucje, postępowanie nauczyciela
powinno być określone przez Program Wychowawczy Szkoły, Statut Szkoły.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
1. W przypadku uzyskania informacji lub własnych spostrzeżeń, nauczyciel powiadamia
o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.
2. Zapewnia uczniowi opiekę, odizolowuje go od innych uczniów, stwarza warunki, w
których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dziecka. [Nie należy zostawiać ucznia
samego!].
3. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
4. Wychowawca i pedagog szkolny/dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem
(w miarę jego psychofizycznych możliwości) w celu ustalenia ilości wypitego
alkoholu lub zażytego środka, sposobu jego pozyskania i źródła pochodzenia. Ustalają
miejsce spożycia oraz współuczestników zdarzenia. Ewentualnie organizują
udzielenie uczniowi pomocy medycznej.
5. Wychowawca/pedagog szkolny odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów
bezpieczeństwa pozostawia go w warunkach , w których nie będzie zagrożone jego
życie ani zdrowie (zazwyczaj pod opieką osoby, najkorzystniej jeśli będzie to
pielęgniarka).
6. Wychowawca/pedagog szkolny zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
o obowiązku niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (opiekunowie)
odmawiają odebrania dziecka, o jego pozostaniu w szkole, przewiezieniu do placówki
służby zdrowia czy przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje
dyrektor szkoły w porozumieniu z lekarzem, który ustala aktualny stan zdrowia
ucznia. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń zostaje przekazany pod opiekę odpowiednich
organów.
7. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem
alkoholu (odurzenia) odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu i zdrowiu innych. W
przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (odurzenia) policja ma prawo
przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla osób
zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie – 24 godziny).
O fakcie umieszczenia informuje się rodziców (opiekunów prawnych) oraz sąd
rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
8. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę o zajściu, którą
podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
9. Wychowawca i dyrektor szkoły ustalają wobec ucznia karę określoną w Statucie
szkoły.

10. W sytuacji, gdy powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem
alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły dyrektor szkoły ma obowiązek
powiadomienia o tym na piśmie policji (specjalisty ds. nieletnich) i sądu rodzinnego.
11. Pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje o możliwości skorzystania ze
specjalistycznej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej uzależnień.
12. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi
wykroczenie z art.43 ust. 1 Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawsze należy o tym fakcie
powiadamiać policję. Dalszy tok postępowania, leży w kompetencji tej instytucji.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się
substancja przypominająca wyglądem narkotyk
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do
niej niepowołanych osób oraz jej ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu
policji.
2. O ile to możliwe próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych) do kogo
znaleziona substancja należy.
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, który
wzywa policję.
4. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną
substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2w Pszczynie
w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
posiadający substancję przypominającą wyglądem narkotyk
1. W przypadku, gdy nauczyciel dowiaduje się o posiadaniu przez ucznia substancji
psychoaktywnych zgłasza podejrzenia wychowawcy klasy.
2. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał
mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży
ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku
z poszukiwaną substancją.[ Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona
wyłącznie dla policji!]
3. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo żądań, odmawia przekazania nauczycielowi bądź
dyrektorowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję,
która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną
substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić,
w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie dokumentuje,
sporządzając notatkę z ustaleń i spostrzeżeń.
6. Po zajściu incydentu wychowawca oraz pedagog otacza ucznia szczególna uwagą.
Uczeń podlega karze udzielenia nagany z wpisem do akt (uzyskanie zachowania
nagannego).

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2w Pszczynie
w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia
1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga.
2. We współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej
przez wychowanka (z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).
3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem
w ich obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców.
4. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży.
5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną
w Statucie Szkoły.

Procedura postępowania nauczycieli
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie
w przypadku ciąży uczennicy
1. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży
nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora
szkoły.
2. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców (opiekunów
prawnych) i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami (opiekunami).
Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy (do teczki wychowawcy).
3. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami
(opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji
obowiązku szkolnego przez uczennicę.
4. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich
samych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią.

5. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą
w trakcie pobytu w szkole oraz ewentualnej kontroli w czasie jej przebywania
w domu.
6. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie sąd rodzinny lub policję,
informuje o tym fakcie rodziców uczennicy (w przypadku uczennicy niepełnoletniej,
uczennicy zdemoralizowanej).

