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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/18/19 z dnia 31 maja 2019 r. 

PROCEDURY INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH LUB KRYZYSOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązują następujące akty prawne: 

1) Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2017 r. – art. 1. ust. 14, art. 5 

2) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r – art. 6 

3) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r – art. 1-2 

4)  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982.- art. 14 ust. 1-2 

5)  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.- art. 1, 2. 5 i 19 

6) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych 

7) Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. 

8) Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r. 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 

zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/ 
 

Bezpieczeństwo w szkole – uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników  

- stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Jego zapewnienie należy do 

najważniejszych zadań szkoły. 

Szkolny Zespół Kryzysowy  
1. Dyrektor szkoły     Krystyna Wajdzik 

2. Wicedyrektor szkoły      Barbara Zyzańska 

3. Pedagog szkolny     Lucyna Stec  

4. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa  Joanna Nawara 

5. Inspektor bhp                  Piotr Leśniakiewicz 
 

Telefony alarmowe: 
999 - pogotowie ratunkowe 

998 - straż pożarna 

997 - policja 
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992 - pogotowie gazowe 

994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne 

991 - pogotowie energetyczne 

112 - numery alarmowe z telefonu komórkowego 
 

Telefony służb miejskich:                                                                                                                                                                                            
33  874 9547, kom. 514 211 044 - Referat Promocji i Spraw Społecznych-Urząd Miasta                                                                                          

33 874 52 11  -   Komisariat Policji w Suchej Beskidzkiej                                                                                                                      

33 874 31 73  -  Straż Miejska                                                                                                                                                                                    

33 874 22 43  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

INFOLINIE POMOCOWE 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 

800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 

801 140 068-„Pomarańczowa linia” –pomoc rodzicom dzieci pijących alkohol 

800 120 359 - Narkomania , Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”  

22 828 12 95 – telefon dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich 

I. CELE INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ 
 

1. Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom. 

2. Zapobieganie problemom związanym z zagrożeniem uzależnieniami i innymi zachowaniami ryzykownymi, 

poprzez: 

a) dostarczanie informacji, 

b) zaproponowanie współpracy, 

c) konsekwentne stosowanie procedury interwencji. 

Elementami interwencji profilaktycznej są: 

- Diagnoza: zaplanowanie adekwatnych działań. 

- Porada: stanowisko szkoły i motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych. 

- Kontrakt: motywowanie ucznia do zmiany zachowania. 

- Monitorowanie kontraktu: wspieranie zmian w zachowaniu ucznia. 

https://www.google.com/search?q=komisariat%20policji&oq=komisariat+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.6865j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49734837,19633787,3316&tbm=lcl&rldimm=5002989355476148115&ved=2ahUKEwi61r6516niAhXaisMKHbimAnAQvS4wAHoECAoQIQ&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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II. POSTĘPOWANIE INTERWENCYJNE W SZKOLE 

 

1. Profilaktyka i wychowanie 
 

Sytuacja problemowa: 

1.1. rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, 

1.2. dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, 

       brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nie leczone), 

1.3. nieuregulowana sytuacja prawna dziecka, 

1.4. rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków 

       psychoaktywnych, 
 

Procedura dla pkt. 1.1 - 1.4 

Działania natychmiastowe:  

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub wicedyrektora, 

- w przypadku stwierdzenia przemocy domowej dyrektor informuje policję 

 

Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia 

1. Dyrektor realizując zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, wyznacza na terenie szkoły osobę koordynującą działania w tym zakresie – pedagoga szkolnego 

2. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy i pedagogowi, podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy   

w rodzinie ucznia – przy zgłoszeniu należy sporządzić notatkę służbową  

3. Do podstawowych zadań szkoły w ramach procedury należy: 

a) diagnoza sytuacji i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci;  

b) zapewnienie i zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia w/w osoby; 

c) udzielenie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia w rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje 

i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

4. Pedagog lub osoba do której zgłosiło się pokrzywdzone dziecko lub świadek, przeprowadza rozmowę wyjaśniającą i sporządza notatkę           

z rozmowy. 
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5. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących 

swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających bezpieczeństwo. 

6. Następnie, wzywa się na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie 

podejrzewaną o przemoc w celu wyjaśnienia sytuacji. 

7. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub 

faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. – Kodeks karny – zwanej dalej „osobą najbliższą); 

8. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły (pedagoga lub nauczyciela który otrzymał 

taka informacje) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (formularz „Niebieska Karta” – A); 

9. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularz „Niebieska Karta” – A, z uwagi 

na nieobecność osoby, co której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej 

życia lub zdrowia, wypełnienie formularz „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub 

po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. 

10. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest 

niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby. 

11. Wszczynając procedurę, należy podjąć współpracę MOPS, policją w celu zapewnieniu bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

12. Po wypełnieniu formularz „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje 

się formularz  „Niebieska Karta – B”. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, 

formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, które zgłosiła podejrzenie 

stosowania przemocy w rodzinie. 

13. Formularz „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

14. Przekazanie wypełnionego formularz „Niebieska Karta – A” z pośrednictwem pedagoga do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 

następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. 

15. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 

16. Jeżeli w trakcie działań podejmowanych w ramach procedury, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz „Niebieska Karta – A” w zakresie 

niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- objąć problemem „zespół wychowawców”, dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, ewentualnie pracownika 

świetlicy 

-wychowawca  informuje nauczycieli uczących dziecko 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, 

- współpracować z rodzicami. 
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Sytuacja problemowa: 

1.5. brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka  

      (np. rodzice przebywają za granicą), 

1.6. zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (np. sekty, gangi, pseudokibice, 

       subkultury). 

 
Procedura dla pkt. 1.5 - 1.6 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

- objąć problemem  dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, ewentualnie pracownika świetlicy 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, 

- współpracować z rodzicami. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- dyrektor powiadamia sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

-wychowawca informuje nauczycieli uczących 

 

 

Sytuacja problemowa: 

1.7. groźby, sygnały i zachowania samobójcze. 
 

Procedura dla pkt. 1.7 

Działania natychmiastowe: 

 

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

- wezwać rodziców oraz poinformować ich o konieczności zapewnienia dziecku stałej opieki, sporządzić notatkę służbową, 

- w przypadku odmowy współpracy przez rodziców, dyrektor wzywa policję, 

- jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole, dyrektor powiadamia policję oraz w oczekiwaniu na funkcjonariuszy rozpytuje osoby mogące mieć 

wiedzę co do okoliczności sprawy. 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

-wychowawca informuje nauczycieli uczących, pracownika świetlicy szkolnej, pedagog informuje dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli 

rodzina objęta jest nadzorem, 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej,- współpracować z 

rodzicami. 
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2. Demoralizacja 

 

Sytuacja problemowa: 

2.1. wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki,  

2.2. palenie papierosów 

2.3. rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty),  
 

Procedura dla pkt. 2.1-2.3 

 

Działania natychmiastowe: 

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

- wychowawca telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadamia rodziców i zaprasza ich do współpracy nad rozwiązaniem problemu, 

- w razie konieczności poinformowanie policji 

 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

- przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt, 

- w przypadku wagarów -wychowawca informuje nauczycieli uczących, pedagog informuje dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina 

objęta jest nadzorem, 

- współpracować z rodzicami dziecka. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- w przypadku długotrwałych wagarów, dyrektor wdraża postępowanie egzekucyjne po pisemnym upomnieniu rodziców wysłanym za 

potwierdzeniem odbioru), 

- w przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów prowadzonych działań (uczeń nadal wagaruje, nie zmienia swojego 

zachowania, rażąco łamie normy społeczne ) dyrektor pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję  

 

Sytuacja problemowa: 

      2.4.posiadanie przez małoletniego alkoholu lub innych  niedozwolonych  substancji  

      2.5.udział w grupach destruktywnych (np. grupy przestępcze, subkultury), 

      2.6.prostytucja 
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Procedura dla pkt. 2.4-2.6 
Działania natychmiastowe: 

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

- wychowawca telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadamia rodziców i zaprasza ich do współpracy nad rozwiązaniem problemu, 

- w przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu lub innych niedozwolonych substancji , najlepiej w obecności jeszcze jednego nauczyciel, 

zażądać ich wydania i zabezpieczyć przed dostępem innych osób,- dyrektor wzywa policję 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

- przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt, 

- objąć problemem dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, 

- współpracować z rodzicami dziecka. 

 

Sytuacja problemowa: 

2.7.uczeń znajduje się na terenie szkoły w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub środków 

psychotropowych w tym narkotyków. 

 

Procedura dla pkt. 2.7 
Działania natychmiastowe: 

- w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości zapewnić osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu odizolowania oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa), 

- powiadomić wychowawcę, pedagoga  szkolnego i dyrektora szkoły, 

- w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, z kim, gdzie i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej 

źródło pochodzenia (ewentualne pozostałości substancji zabezpieczyć ). 

 -pedagog lub inny nauczyciel  odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza 

warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie (przekazuje pod opiekę higienistce szkolnej) 

-pedagog lub higienistka wzywają  lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia,  ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

-pedagog  lub wychowawca -   zawiadamia  o fakcie  rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

- dyrektor powiadamia policję. 

 

 w przypadku odmowy rodziców /opiekunów przyjścia do szkoły o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu ucznia do placówki 

służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia  i w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

 w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ( stężenie we krwi powyżej 0,5 % alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 

mg alkoholu w 1 dm3) Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, lub w przypadku jej braku, do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24  godzin). O fakcie umieszczenia 

zawiadamia się rodziców/opiekunów (oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat). 
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Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie skieruje materiały do sądu rodzinnego, 

- przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (nie prowadzimy rozmowy z 

uczniem ani rodzicami, którzy są pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej), 

- objąć problemem „zespół wychowawców”, dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, 

- współpracować z rodzicami. 

 

 

3.Przestępczość 
 

Sytuacja problemowa: 

3.1.bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna, 

3.2.kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), 

3.3.znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do jakiegoś zachowania, groźby,    

         ubliżanie (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów), 

    3.4.zniszczenie mienia, wandalizm, 

    3.5.posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychotropowych 

(narkotyków), 

   3.6.fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, 

        zaświadczenia lekarskiego, fałszowanie oświadczeń, usprawiedliwień od rodziców, podpisów, itp.). 

 
Procedura dla pkt. 3.1 - 3.6 

a) Agresja słowna 

1. Natychmiastowa reakcja nauczyciela na zaistniałą sytuację, rozmowa z uczestnikami zdarzenia, uświadomienie im nieodpowiedniego 

zachowania. 

2. Poinformowanie wychowawcy klasy bezpośrednio i pośrednio przez wpis do zeszytu uwag. 

3. W szczególnych lub powtarzających się przypadkach szkoła podejmuje następujące działania: 

• poinformowanie pedagoga lub dyrektora szkoły 

• zawiadomienie o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia 

• rozmowa wychowawcy z rodzicem i uczniem w obecności pedagoga szkolnego 

• zobowiązanie rodzica do szczególnego nadzoru np. poprzez kontrakt 
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• podjęcie przez ucznia stosownej terapii w celu radzenia sobie z agresją 

• udzielenie nagany wychowawcy  

• udzielenie nagany dyrektora 

• powiadomienie policji 

• powiadomienie Sądu Rodzinnego 

4. W klasach, gdzie występują powtarzające się zjawiska agresji słownej wychowawca przeprowadza na godz. wychowawczej zajęcia na temat 

sposobów radzenia sobie z agresją. 

b) Agresja fizyczna 

1. Natychmiastowa reakcja nauczyciela na zaistniałą sytuację. 

2. W zależności od sytuacji podjęcie stosownych działań: 

• upomnienie słowne 

• rozdzielenie uczestników zdarzenia 

• odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie 

• w razie potrzeby wezwanie pomocy (innego nauczyciela, pedagoga,pielęgniarki szkolnej) 

• udzielenie pomocy 

3. Wyjaśnienie z uczestnikami zdarzenia zaistniałej sytuacji, uświadomienie im nieodpowiedniego zachowania. 

4. W zależności od sytuacji podjęcie przez szkołę stosownych działań: 

• poinformowanie pedagoga lub dyrektora szkoły 

• zawiadomienie o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia 

• rozmowa wychowawcy z rodzicem i uczniem w obecności pedagoga szkolnego 

• zobowiązanie rodzica do szczególnego nadzoru np. poprzez kontrakt 

• podjęcie przez ucznia stosownej terapii w celu radzenia sobie z agresją 

• udzielenie nagany wychowawcy 

• udzielenie nagany dyrektora 

• powiadomienie policji 

• powiadomienie Sądu Rodzinnego 

5. W klasach, gdzie występują powtarzające się zjawiska agresji fizycznej wychowawca przeprowadza na godz. wychowawczej zajęcia na temat 

sposobów radzenia sobie z agresją.  

 

 w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia, jeżeli uczeń odmawia dyrektor wzywa rodziców oraz policję, 

 

 przygotować na przyjazd policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listę świadków . 

 

3.4 Powstrzymanie ucznia od dalszej dewastacji, wandalizmu. 

 Powiadomienie wychowawcy oraz wpis do zeszytu uwag 

 Poinformowanie rodziców 

 Udzielenie kary, zobowiązanie ucznia i rodziców do naprawienia szkody powstałej w wyniku winy ucznia 
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3.5 Zobowiązanie do wydania substancji psychoaktywnych, narkotyków , dopalaczy,  

 Zabezpieczenie znalezionych lub przekazanych przez ucznia  substancji (znalezionych substancji nie wolno wąchać, próbować), 

natychmiastowe przekazanie ich dyrektorowi. 

 Dyrektor powiadamia policję 

 Powiadomienie rodziców ucznia oraz pedagoga 

 Rozmowa z uczniem w celu wyjaśnienia okoliczności posiadania substancji, uświadomienia szkodliwości i niebezpieczeństw 

powiązanych z ich posiadaniem 

 W zależności od stopnia problemu , pokierowanie rodziców oraz ucznia do instytucji wspierających osoby uzależnione 

3.6 Powiadomienie wychowawcy , pedagoga  

 

 Rozmowa z uczniem wyjaśniająca okoliczności zdarzenia, sporządzenie notatki 

 Powiadomienie rodziców 

 Wpis z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w dokumentacji pedagoga 

szkolnego oraz w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

 W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców 

uczniów, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

  W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe. 

 

Sytuacja problemowa: 

         3.7.przestępczość seksualna (w tym gwałt, zmuszanie do innych czynności  seksualnych,  

              np. molestowanie), 

         3.8.zamieszczanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych (w tym poprzez  Internet,  

              telefon komórkowy lub inne media). 
 

Procedura dla pkt. 3.7 - 3.8 

Działania natychmiastowe: 

- dążyć do zablokowania szkodliwych treści(w miarę możliwości), 

- zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców), 

- w razie potrzeby udzielić pierwszej potrzeby, wezwać pogotowie ratunkowe, 

- oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar, zachować dyskrecję, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty 

związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia, 

- powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 

- powiadomić rodziców sprawców i ofiar, 

- dyrektor powiadamia policję, 

- udzielić wsparcia emocjonalnego, np. zapewnić opiekę psychologa szkolnego. 
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Sytuacja problemowa:  

Procedura 4.1. ujawnienie cyberprzemocy 

 
I. Ustalenie okoliczności zdarzenia 

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, 

zarejestrowane i udokumentowane. 

1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o 

fakcie pedagoga szkolnego   i dyrektora. 

2. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 

3. Do zadań szkoły  należy także ustalenie  okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

4. Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania 

tożsamości sprawcy cyberprzemocy. 

 

II.Zabezpieczenie dowodów 

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone  i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść 

wiadomości oraz,  jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, 

na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

2. Takie  zabezpieczenie dowodów nie  tylko  ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z 

serwisu),  ale  również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie  zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny,  

rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

3. Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy i identyfikacji sprawcy warto korzystać z pomocy nauczyciela informatyki. 

Jak  możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy? 

• Telefon komórkowy 

Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę głosową w pamięci telefonu. 

• Komunikatory 

Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. skopiować rozmowę, wkleić do dokumentu Word (lub innego edytora 

tekstu), zapisać i wydrukować. 

• Strony serwisów społecznościowych, www 

 

Aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację 

„Wklej”  w dokumencie Word. 

• Czat 

Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz na  ekranie, wciśnij klawisze Control i Print Screen, 

a następnie wykonaj operację „Wklej”  w dokumencie Word. Możesz też po prostu wydrukować interesującą cię stronę. 

• E-mail 
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Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się  ustaleniem okoliczności zajścia. Zachowanie całości  

wiadomości, a nie tylko  samego tekstu jest bardziej pomocne,  ponieważ zawiera informacje  o jej pochodzeniu. 

 

III.Identyfikacja sprawcy 

Młodzi  ludzie często mają złudne przekonanie, iż nowe technologie  zapewniają im  pełną anonimowość. Jak przekonują specjaliści,  istnieje 

wiele   sposobów  identyfikacji źródła cyberprzemocy.  Osoby  zajmujące  się  ustalaniem okoliczności zajścia powinny mieć jednak 

świadomość, iż znalezienie miejsca pochodzenia materiału nie  zawsze  oznacza odnalezienie osoby, która jest za zdarzenie odpowiedzialna. 

1. Wielu  sprawców cyberprzemocy posługuje się  „skradzioną tożsamością”, wykorzystując telefony innych uczniów, profile w  serwisach 

społecznościowych, ich konta pocztowe itp. do wysyłania wiadomości bądź zamieszczania krzywdzących materiałów. Trudności z wykryciem 

„cyberagresora” mogą pojawić się  również w sytuacji, gdy materiał przesyłany jest między telefonami komórkowymi drogą bezprzewodową lub 

wiadomości tekstowe na telefon wysyłane są  z bramki internetowej. 

2. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków identyfikacja agresora nie  jest zbyt trudna. Ofiary cyberprzemocy często potrafią wskazać 

sprawcę, którym najczęściej okazuje się  być kolega ze szkoły, bądź przynajmniej mają przypuszczenie, kto może nim  być. 

 

 

Co może pomóc w identyfikacji sprawcy? 

 

a) Świadkowie – inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony mogą posiadać informacje na temat ich autora, mogą też zidentyfikować 

numer telefonu komórkowego sprawcy, jeśli nie jest on zastrzeżony. 

b) Kontakt z dostawcą usługi internetowej – może on nie tylko zablokować konto agresora lub usunąć szkodliwe treści, ale także podać dane 

sprawcy cyberprzemocy. Dane takie nie mogą być jednak udostępniane osobom prywatnym. Aby je pozyskać, konieczny jest kontakt z policją. 

c) Kontakt z operatorem sieci komórkowej w przypadku, gdy  numer  telefonu  sprawcy jest zastrzeżony – może on  podjąć kroki  w kierunku 

ustalenia sprawcy, jeśli otrzyma dane o dacie i godzinie  rozmowy. Również w tym przypadku operator może udostępnić te dane tylko policji. 

3. Gdy ustalenie sprawcy nie  jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub 

krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

 

IV.Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny  pełniący w szkole rolę  koordynatora działań  

wychowawczych wobec uczniów wymagających szczególnej uwagi powinien podjąć dalsze działania. 

 

1.Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego  zachowaniu: 

• celem rozmowy powinno być  ustalenie okoliczności zajścia,  wspólne zastanowienie się  nad jego  przyczynami i poszukanie rozwiązania 

sytuacji konfliktowej; 

• sprawca    powinien   otrzymać   jasny   i    zdecydowany    komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy; 
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• należy omówić z uczniem skutki jego   postępowania  i  poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego 

zastosowane; 

• sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów; 

• ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy; 

• jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy; 

• nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 

2.Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi  zachowania dziecka:  

• rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie 

dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka; 

• w miarę możliwości należy starać się pozyskać rodziców do współpracy i ustalić jej zasady; 

• warto wspólnie z rodzicami opracować projekt kontraktu dla dziecka, określającego zobowiązania  ucznia, rodziców  i  przedstawiciela szkoły 

oraz konsekwencje  nieprzestrzegania  przyjętych wymagań  i terminy realizacji zadań zawartych w umowie. 

3.  Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną: 

• praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu konsekwencji swojego zachowania, w zmianie postawy i 

postępowania ucznia, w tym sposobu korzystania z nowych technologii; 

• jeśli szkoła posiada odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna może być udzielona sprawcy na terenie szkoły; 

• w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji  zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki 

i udział w programie terapeutycznym. 

 

V.Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy 

1. Cyberprzemoc powinna podlegać  sankcjom  określonym w  wewnętrznych  przepisach szkoły. 

2. Należy pamiętać, iż celem sankcji wobec sprawcy jest: 

• zatrzymanie przemocy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi; 

• wzbudzenie refleksji na temat swojego zachowania, zrozumienie krzywdy, jaką spowodował, i powstrzymanie przed podobnym zachowaniem 

w przyszłości; 

• pokazanie społeczności  szkolnej, że  cyberprzemoc nie  będzie  tolerowana i że  szkoła jest w stanie efektywnie zareagować  w  tego rodzaju 

sytuacji. 

3. Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć  pod  uwagę: 

• rozmiar i rangę szkody – czy  materiał  został upubliczniony w  sposób pozwalający na  dotarcie do  niego wielu   osobom  (określa to  rozmiar 

upokorzenia, jakiego doznaje ofiara), czy trudno jest wycofać materiał z sieci itp.; 

• czas trwania prześladowania – czy  było  to  długotrwałe  działanie, czy pojedynczy incydent; 

• świadomość  popełnianego  czynu –  czy  działanie było  zaplanowane, a sprawca był  świadomy, że  wyrządza krzywdę  koledze (niektóre akty 

cyberprzemocy popełniane są nieświadomie lub z niewielką świadomością konsekwencji), jak wiele wysiłku włożył w ukrycie swojej 

tożsamości itp.; 

• motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie  jest  działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone 

prześladowanie    

•rodzaj rozpowszechnianych materiałów 
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Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy-załącznik nr 1 

 
 

Działania wobec ofiary cyberprzemocy 

 

1. Wsparcie psychiczne 

Podobnie jak w przypadku innych form  przemocy, ofiara cyberprzemocy potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. 

Musi także wiedzieć, że szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. 
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Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy: 

• Zapewnij go, że dobrze zrobił,  mówiąc Ci o tym, co się  stało. 

• Powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało. 

• Powiedz mu,  że nikt nie ma  prawa tak się  zachowywać wobec niego. 

• Zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się mu  pomóc, uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne. 

• Bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, skrępowanie, wstyd, lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy. 

 

2. Porada 

Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak  ma się  zachować, aby  zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie 

doprowadzić do eskalacji  prześladowania; 

• Nie  utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie  odpowiadał na maile, telefony itp. 

• Nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów,  MMS-ów, zdjęć, filmów  i przedstawił je Tobie  lub innej osobie dorosłej. 

• Zastanowił się  nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itp. 

• Jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się  z nim  połączyć. 

 

3. Monitoring 

• Po zakończeniu  interwencji  warto  monitorować  sytuację   ucznia sprawdzając, czy nie  są wobec niego podejmowane dalsze działania 

przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

• Rodzice dziecka  będącego  ofiarą cyberprzemocy powinni  być  poinformowani o problemie i otrzymać wsparcie   i pomoc ze strony szkoły. 

W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiają kroki, jakie  zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, zaproponować  rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, 

pedagoga). 

 

Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie 

Profesjonalną opieką należy otoczyć także świadków zdarzenia uczestniczących w ustalaniu przebiegu zajścia. Osoby podejmujące działania 

interwencyjne muszą mieć świadomość skutków, jakie  działania te niosą nie  tylko  dla  ofiar,  ale  i świadków zdarzeń. 

1. Ważne jest, by w wyniku interwencji nie  narazić ich na zemstę i groźby 

ze  strony sprawcy. Osoba, której uczeń zaufał, informując o  jakimkolwiek  akcie przemocy, a więc  także cyberprzemocy,  ma obowiązek po- 

stępować tak, by swoim zachowaniem  i działaniem nie  narazić świadka zgłaszającego problem. 

2. Postępowanie  interwencyjne wymaga od  wyjaśniającego  sprawę dyskrecji i poufnego postępowania.  Występowaniu w  roli  świadka często 

towarzyszą dramatyczne  przeżycia –  uczniowie boją się, że  sami również  mogą stać się obiektem prześladowań, obawiają się etykiety  

 „donosiciela”. Pedagog powinien wzbudzić swoim zachowaniem zaufanie i poczucie  bezpieczeństwa u  takiego ucznia oraz wykazać dla niego 

zrozumienie i empatię. 

3. Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metody  wyjaśniania sprawy, czy  ostentacyjne wywoływanie  go  z lekcji  

celem  złożenia zeznań, ze względu na bezpieczeństwo i nie  narażanie go na odwet ze strony agresora. Nie zadbanie o tego  rodzaju podstawowe 

zasady bezpieczeństwa może sprawić, że następnym razem uczeń nie podejmie działań na rzecz   obrony słabszych i  pokrzywdzonych  i nie 

zgłosi zagrażającego zdarzenia. 
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Procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy-załącznik nr 2 

 

 
 

 

Jak  zachować się wobec świadka zgłaszającego cyberprzemoc: 

1. Powiedz, że dobrze zrobił,  zgłaszając fakt przemocy. 

2. Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi. 

3. Zapewnij o swojej dyskrecji. 

4. Nie ujawniaj jego  danych, jeśli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa została zgłoszona na policję). 
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5. Pod żadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcą. 

6. Zadbaj o jego  bezpieczeństwo, nie upubliczniając jego  udziału w sprawie. 

 

Sporządzenie dokumentacji z zajścia 

1. Pedagog  szkolny zobowiązany jest  do  sporządzenia notatki  służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz 

świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu 

wydarzeń. 

2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 

 

Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym 

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły  polega między innymi na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami organów ścigania oraz  z 

sądem rodzinnym. 

 

Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego czy policji i powinna być  rozwiązywana przy użyciu 

dostępnych szkole środków wychowawczych. Istnieją jednak sytuacje, gdy konieczne staje się  zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego, a 

mianowicie: 

1) jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub  nie  stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego 

postępowania, dyrektor szkoły  powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają 

informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka; 

2) gdy  szkoła wykorzysta wszystkie dostępne  jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje  regulaminowe wobec ucznia, 

spotkania  z pedagogiem itp.),  a  ich  zastosowanie nie  przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się  do sądu rodzinnego z 

wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z Ustawy o postępowaniu z nieletnimi. 

 

Poważne  przypadki  cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa  (np.   groźby  karalne,  propozycje   seksualne, publikowanie 

nielegalnych treści  itp.)  powinny zostać bezwzględnie zgłoszone na policję. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub w porozumieniu z 

dyrektorem, wyznaczona osoba. 

 

W placówkach oświatowych wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. bezpieczeństwa,  którzy   integrują działania  wszystkich   podmiotów 

szkolnych i współpracują również, obok  dyrektora  placówki, z  policją  (Uchwała Rady Ministrów  nr186/2006   w  sprawie   działalności 

administracji    rządowej   przeciwko przemocy w szkołach i placówkach). Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści  

 

ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać 

problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. 
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Obecność policji w szkole; 

Policja powinna być  wzywana do szkoły  w sytuacji, gdy  ujawnione zostanie naruszenie prawa. W przypadku zagrożenia zdrowia lub  życia 

policję należy wezwać natychmiast. 

Warto także zaprosić policjanta – specjalistę ds.  nieletnich, gdy wyczerpane zostaną środki wychowawcze możliwe do  zastosowania przez 

szkołę. Policja udziela pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych problemów, mogących mieć podłoże przestępcze. 

Każda wizyta  policjanta w szkole dotycząca uczniów powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub  uzgodniona z innym 

pracownikiem szkoły  (koordynatorem ds.  bezpieczeństwa). 

 

Należy pamiętać, że: 

•w  przypadku cyberprzemocy w  stosunku do  dzieci, czyli  osób poniżej 18  roku  życia,  wszystkie działania prawne realizują rodzice lub  

opiekunowie prawni. Nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnej dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy z 

rodzicami. 

•Niezależnie od  formy  cyberprzemocy, jeżeli  podejrzewamy, że  sprawcą cyberprzemocy jest osoba poniżej 17 roku  życia, działania w 

sprawie realizuje sąd rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na  miejsce pobytu  ewentualnego sprawcy cyberprzemocy. Tam  należy złożyć  

informację o doświadczanej przez dziecko cyberprzemocy. 

•Jeżeli zgłosimy przestępstwo, a policja i prokuratura rozpoczną postępowanie,  dziecko jako pokrzywdzony jest jednocześnie  świadkiem 

przestępstwa i w związku z tym będzie przesłuchiwane. 

•W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z 

urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub 

policję (art. 304 § 1 i 2 k.p.k.).  W przypadku cyberprzemocy przestępstwami ściganymi z urzędu są: włamania, groźby: karalna i bezprawna. 

Jeżeli posiada się wiedzę o tych przestępstwach, należy zawiadomić policję lub prokuraturę. 

 

Sytuacja problemowa:  

Procedura 5.1 wtargnięcia napastnika na teren szkoły 
1. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły – pięć krótkich dzwonków lub w przypadku braku możliwości 

uruchomienia sygnału dźwiękowego :dzwonka, gwizdka , dwukrotny komunikat ostrzegawczy ustny : Uwaga, Uwaga napastnik. 

2. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia 

uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników placówki, wówczas gdy: 

takie zagrożenie zauważy, będzie miał  podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwile wystąpić lub otrzymał informację o zagrożeniu. 

3. Jeśli to możliwe: 

- uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia i jak to najszybciej możliwe powiadamiaj policje i uruchom system 

alarmowy 

-zostaw wszystkie swoje rzeczy, w miejscu, gdzie się znajdują. 

-ewakuuj się blisko ściany, nie wychodź na otwartą przestrzeń. Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, 

zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu. 
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-zachowaj ciszę, spokój, rozwagę. 

-udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na twoje bezpieczeństwo. 

-ostrzegaj o niebezpieczeństwie. 

 

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

1. Ukryj się i zamknij drzwi. 

2. Zastaw drzwi ciężkim sprzętem, meblem, ławkami. 

3. Wyłącz wszystkie światła, komputery 

4. Uspokój uczniów, z sali nie mogą wydobywać się żadne dźwięki 

5. Wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne. Bezwzględnie każ  uczniom wyciszyć lub wyłączyć telefony.   

6.Jeśli możesz, powiadom służby dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS,  informuj na bieżąco o sytuacji, nie wyłączaj telefonu, ale wycisz 

go. 

7. Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien, każ uczniom zrobić to samo. 

8. Zachowaj ciszę. 

 

Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się, ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a Twoje życie lub zdrowie są zagrożone 

w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ. 

 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą: 

1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia. 

2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po 

imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania). 

3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.  

4.Unikaj kontaktu wzrokowego z terrorystami. 

5.Nie odwracaj się plecami do napastników 

6.Nie zwracaj na siebie uwagi  

7. Staraj się uspokoić dzieci i młodzież– zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami. 

 

W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej. 

Podczas działań służb ratowniczych: 

1. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

2. Zachowuj ciszę. 

3. Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby zrobią to same. 

4. Stosuj się do wszystkich poleceń służb. 

5. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy. Nie trzymaj nic w rękach. 

6. Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji. 

7. Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów. 
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8. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa. 

9. Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.   

10.Dopiero po wydaniu polecenia wyjścia-opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku. 

 

 

Każdorazowo w sytuacji nieobecności pedagoga na terenie szkoły obowiązki wymienione w procedurach  przejmuje wychowawca klasy , 

dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

 

W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicem , rozmowa policji z uczniem może odbyć się w obecności dyrektora lub 

pedagoga. 

 

Pedagog po uzyskaniu informacji od nauczyciela lub wychowawcy o uczniu który w rażący sposób nie przestrzega zasad bezpieczeństwa  

lub powtarza naganne zachowania - organizuje spotkania profilaktyczno-ostrzegawcze z przedstawicielem policji. 

O ich terminie  powiadamia  rodziców i wychowawcę klasy .  Rodzice powinni brać udział w zorganizowanych spotkaniach. 

 

 

III. ZASADY REAGOWANIA 

 

 Reagujemy przekazując jednocześnie troskę o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i agresora). Nie potępiamy ucznia, ale wskazujemy 

na zachowania, których nie aprobujemy, wyrażając swoją niezgodę na stosowanie przemocy.  

 Współdziałamy z innymi nauczycielami i udzielamy sobie nawzajem wsparcia.  

 

Przykładowy schemat przebiegu interwencji profilaktycznej: 

1. Rozmowa z uczniem: diagnoza, porada. 

2. Rozmowa z rodzicami: diagnoza, porada, wspólne opracowywanie kontraktu. 

3. Wspólna rozmowa z uczniem i rodzicami: uczeń negocjuje i podpisuje kontrakt. 

4. Monitorowanie: wymiana informacji między szkołą a rodzicami. 

 

Działania wobec agresorów – rozmowy ze sprawcami  

1. Jeżeli w przemocy uczestniczy więcej niż jedna osoba, należy rozmawiać z każdym z osobna zaczynając od lidera grup  

2. Miejscem rozmów nie powinien  być korytarz ani pokój nauczycielski, lecz pomieszczenie zapewniające spokój i brak udziału świadków 

3. Nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno określić sobie jej cel  

4. Nauczyciel powinien opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy  

5. Należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomóc, że chodzi o to, aby zaradzić w szkole sytuacjom przemocy  
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6. Sprawca musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat: ,,w tej klasie (szkole), nie akceptujemy przemocy i będziemy 

pilnować, żebyś tego nie robił/a, nie wolno ci używać przemocy” 

7. Należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się, wysłuchać uważnie, jeśli mówi o sobie i sytuacji w szkole. Nie negować wypowiedzi.  

8. Rozmowy powinny odbywać się systematycznie, dopóki istnieje problem. Należy ustalić hierarchię rozmów. Na kolejnych etapach 

powinny być angażowane dodatkowe osoby ( wychowawca, inny nauczyciel, psycholog, rodzice, dyrektor) 

9. Rozmowa ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku podpisania przez niego kontraktu lub zobowiązania w sprawie zmiany 

nieakceptowanych w społeczności szkolnej zachowań  

10. Sprawca musi zostać poinformowany o sankcjach, jakie zostaną zastosowane w przypadku, gdy nadal będzie on stosował przemoc wobec 

innych (sankcje takie powinny być zawarte w Statucie Szkoły oraz w kontrakcie) 

11. Ustalenia zawarte w zobowiązaniach lub w kontrakcie z uczniem powinny być znane innym nauczycielom, którzy mogą być źródłem 

informacji o zmianach zachowania sprawcy, a także, gdy wymaga tego sytuacja, uczniom klasy, do której on uczęszcza. W 

uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z jawności kontraktu. 

 

Kontrakt powinien zawierać: 

 zachowania nieakceptowane 

 oczekiwania wobec dziecka 

 informacje do czego zobowiązuje się rodzic ucznia 

 konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania warunków kontraktu 

 wymienioną karę statutową  udzieloną  po  zaistnieniu sytuacji trudnej 

 

Działania wobec ofiar przemocy: 

W stosunku do ofiary przemocy nauczyciel ma za zadanie okazanie zainteresowania i udzielenie wsparcia a także dodanie odwagi do stawiania 

czoła problemom 

 

Rozmowy z rodzicami  

Rodzice dziecka dręczonego przez innych uczniów, powinni być poinformowani o sytuacji dziecka w szkole (ogólne zasady rozmowy są 

podobne do zasad rozmów ze sprawcami, ich rodzicami). Nauczyciel może zaproponować różne rozwiązania tego problemu, a także podać 

wskazówki postępowania z dzieckiem.  

Rodzice uczniów sięgających po używki, sprawców przemocy, ofiar przemocy zostaną poinformowani o placówkach, instytucjach , specjalistach 

do których rodzic powinien zwrócić się o pomoc wraz z dzieckiem 

 
 

 


