PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

I.

W przypadku, gdy uczeń zgłasza niedyspozycję

1. Dowiedzieć się o powód niedyspozycji, wybadać czy nie potrzebna
pomoc pogotowia.
2. Poinformować wychowawcę klasy, sekretariat lub pielęgniarkę.
3. Sekretariat zawiadamia rodziców dziecka.
4. Nauczyciel zaprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej.
5. Dziecko ma zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców ( dziecko
nie może zostać samo)
6. Nie wolno zezwolić na samodzielny powrót dziecka do domu w czasie
lekcji.

II.

W przypadku uzyskania przez nauczyciela informacji, że uczeń używa
alkoholu, narkotyków, uprawia nierząd bądź przejawia inne
zachowania świadczące o demoralizacji.

1. Powinien przekazać uzyskana informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora
szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia
i przekazuje im uzyskana informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami
oraz uczniem, w ich obecności.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny
lub Policję.

III.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje
się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie
pozostawia go samego: stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone
jego życie ani zdrowie.
3. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów,
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
4. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice
ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły.

IV.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk.

1. Nauczyciel ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu ta substancję,
pokazał zawartość torby szkolnej lub kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia.
2. O

swoich

przypuszczeniach

powiadamia

dyrektora

szkoły

oraz

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego
stawiennictwa. ( Przybyli rodzice nie mogą zabrać dziecka do domu,
ponieważ związku z popełnionym przestępstwem Policja musi wykonać
czynności procesowe)
3. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji,
dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty
należące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancje i zabiera ją do
ekspertyzy. ( Do czasu przyjazdu Policji, uczeń nie może pozostać sam,
nauczyciel kontroluje jego zachowanie- może połknąć, wyrzucić narkotyk
itp.)
4. Jeżeli

uczeń

wyda

substancję,

nauczyciel,

po

odpowiednim

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki
Policji.

V.

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub
przestępstwa.

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu.
4. Powiadomienie rodziców ucznia- sprawcy.
5. Niezwłoczne powiadomienie Policji, gdy sprawa jest poważna ( rozbój,
uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem, szkoły i jego
tożsamość nie jest znana.

VI.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiara czynu
karalnego.

1. Udzielenie pierwszej pomocy bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez
wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
3. Powiadomienie rodziców ucznia.

VII. W

przypadku

uzyskania

informacji

o

podłożeniu

ładunku

wybuchowego( bomby)
1. Po uzyskaniu informacji o ładunku nie należy wpadać w panikę.
2. Po przyjęciu zgłoszenia nie należy odkładać słuchawki.
3. Należy natychmiast powiadomić swoich przełożonych.
4. Należy natychmiast powiadomić Policję.
5. Podczas rozmowy zachować spokój I tak prowadzić rozmowę, aby
uzyskać jak największą ilość informacji.
6. Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym
zgłoszeniu, może to spowodować panikę personelu i utrudnić działania
Policji.

VIII. W przypadku wykrycia u dziecka choroby, która może być zakaźna.
1. Stwierdzenie symptomów choroby przez pielęgniarkę szkolną.
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
3. Powiadomienie przez pedagoga lub wychowawcę opiekunów dziecka
4. Zapewnienie dziecku opieki do czasu przyjazdu rodziców.
5. Poinformowanie rodziców, że dziecko nie może przychodzić do szkoły
do momentu wyleczenia choroby i potwierdzenia tego faktu przez
lekarza na piśmie, lub stwierdzenia, że wykryta choroba nie była
zakaźna i nie zagraża bezpieczeństwu ogółu.

