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Uwagi wstępne: 

1. W przypadku gdy poniższe procedury nie obejmują wszystkich aspektów zaistniałego zdarzenia, należy 

postępować zgodnie z wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym, kierując się w pierwszej kolejności zasadą 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom/wychowankom. 

 

2. Realizacja procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w SOSW dla DMN 

Sławno obowiązuje wszystkich pracowników Ośrodka. 

 

3. Poniższe procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych  obowiązują od dnia               

01 września 2015r. 

 

 

4. Kolejna ewaluacja procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych nastąpiła: 

- w dniu 01 września 2021r. w związku ze zmianami zaleceniami i rekomendacjami Ministerstwa Edukacji               

i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało  

w sprawie szkół podstawowych i rozpoczynających od 1 września 2021r. nowy rok szkolny w warunkach 

epidemii. 
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Spis treści 

 

 

rodzaj procedury 

nr  

strony 

procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń ma trudności w nauce 7 

procedura postępowania nauczyciela w celu eliminowania spóźnień uczniów na zajęcia 

lekcyjne 

8 

procedura postępowania wychowawcy klasy wobec wysokiej absencji ucznia 9 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec nieletniego ucznia/wychowanka 

palącego papierosy na terenie Ośrodka 

10 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec pełnoletniego  ucznia/wychowanka 

palącego papierosy na terenie Ośrodka 

11 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy, który podejrzewa,                                          

że uczeń/wychowanek posiada substancję przypominającą narkotyki, środki odurzające lub 

niebezpieczne przedmioty 

12 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia/wychowanka, co do którego 

zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających 

13-14 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy, który znalazł na terenie Ośrodka 

substancję przypominającą narkotyki lub inne substancje odurzające 

15 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadku ujawnienia cyberprzemocy               

w placówce 

16-18 

procedura postępowania w sytuacji pozyskania przez nauczyciela/wychowawcę informacji             

o umawianiu się na bójkę przez uczniów/wychowanków Ośrodka 

19 

procedura postępowania pracownika Ośrodka w sytuacji  użycia przez ucznia/wychowanka 

wulgaryzmów wobec innych uczniów/wychowanków (agresja słowna) 

20 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy z uczniem/wychowankiem notorycznie 

sprawiającym trudności wychowawcze w Ośrodku 

21-22 

procedura postępowania dla nauczyciela wobec sytuacji  rażącego  zakłócenia toku lekcji przez 

ucznia(ów) 

23 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec z ucznia/wychowanka sprawcy czynu 

karalnego  

24 

procedura postępowania wobec z ucznia/wychowanka, u którego występują nasilone objawy 

demoralizacji   

25 

procedura zawarcia i podpisania kontraktu/umowy z uczniem/wychowankiem 26 
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procedura  zawarcia i podpisania  kontraktu  pomiędzy uczniem/wychowankiem SOSW                  

a przedstawicielem policji 

27 

procedura skreślenia ucznia z listy uczniów 28 

procedura odebrania uczniowi/wychowankowi telefonu komórkowego lub innych sprzętów 

elektronicznych 

30 

procedura postępowania pracownika Ośrodka w sytuacji kradzieży na ternie placówki 31 

procedura postępowania pracowników placówki wobec zauważonych aktów niszczenia mienia 

na terenie Ośrodka 

32 

procedura postępowania pracowników placówki w przypadku ciąży niepełnoletniej 

uczennicy/wychowanki Ośrodka 

33-34 

procedura postępowania pracowników placówki w przypadku ciąży pełnoletniej 

uczennicy/wychowanki Ośrodka 

35 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia przejawiającego symptomy 

choroby w szkole 

36-37 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia/wychowanka-epizod 

psychotyczny 

38 

procedura postępowania podczas wypadku w Ośrodku 39-40 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec podejrzenia podjęcia próby 

samobójczej przez ucznia/wychowanka 

41 

procedura postępowania pracowników placówki w przypadku śmierci ucznia/wychowanka               

na terenie Ośrodka 

42 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy w sytuacji wcześniejszego zwalniania 

ucznia/wychowanka z zajęć lekcyjnych/wyjazdu z internatu  

43 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy w sytuacji samowolnego opuszczenia 

Ośrodka przez ucznia/wychowanka 

44 

procedura postępowania Dyrektora Ośrodka w przypadku gdy służby z instytucji 

pomocowych dokonują odebrania ucznia/wychowanka na terenie 

45 

procedura postępowania dyrektora Ośrodka w przypadku gdy policja dokonuje zatrzymania 

nieletniego ucznia/wychowanka na terenie placówki 

46 

procedura postępowania pracowników placówki w przypadku agresywnych zachowań 

rodziców/opiekunów prawnych  wobec uczniów/wychowanków i własnych 

dzieci/podopiecznych  przebywających na terenie Ośrodka 

47 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy wobec dzieci nieodebranych przez 

rodziców/opiekunów prawnych z placówki 

 

48 
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procedura postępowania pracowników placówki wobec rodziny wskazującej na niewydolność 

opiekuńczo-wychowawczą co do swoich dzieci będących uczniami/wychowankami  Ośrodka 

49 

procedura postępowania pracowników placówki wobec nietrzeźwych, odurzonych innymi 

środkami rodziców/opiekunów prawnych zgłaszających się po odbiór dzieci z placówki 

50 

procedura postępowania pracowników placówki w sytuacji znalezienia/wykrycia bomby                         

na terenie Ośrodka 

51 

procedura postępowania pracowników placówki w sytuacji pozyskania informacji                                 

o podłożeniu bomby na terenie Ośrodka 

52 

procedura postępowania pracowników placówki w sytuacji wybuchu bomby na terenie 

Ośrodka 

53 

procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego lub/i wtargnięcia uzbrojonego 

napastnika na teren Ośrodka 

54-55 

procedura postępowania w sytuacji gdy nastąpiło skażenie budynków Ośrodka 56-58 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy przy organizacji jednodniowej 

wycieczki/wyjazdu na konkurs/zawody sportowe lub inne 

59 

procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy przy organizacji kilkudniowej 

wycieczki/wyjazdu na konkurs/zawody sportowe lub inne 

60 

procedura postępowania w czasie pandemii i na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem 

61 

procedura postępowania w obszarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi/wychowankowi  

73 

procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub/i stosowania przemocy wobec 

dzieci i młodzieży przez osoby dorosłe (w tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

75 
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Załączniki: 

 

rodzaj załącznika nr strony 

wniosek o skreślenie z listy uczniów 29 

notatka1-opis zaobserwowanych symptomów przemocy 79 

notatka2-opis czynności związanych z zaobserwowanymi symptomami przemocy 80 

karta interwencji 81 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA, GDY UCZEŃ                                

MA TRUDNOŚCI W NAUCE 

1. W sytuacji gdy uczeń ma trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych podstawą 

programową, nauczyciel przedmiotu informuje rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawcę 

klasy i grupy internackiej o zakresie i charakterze trudności. 

2. W rozmowie z uczniem, rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawcą klasy, wychowawcami 

internatu i pedagogiem nauczyciel przedmiotu zbiera informacje, które ułatwią ustalenie 

prawdopodobnych przyczyn trudności. 

3. Nauczyciel przedmiotu daje uczniowi wskazówki do pracy, określa formy, terminy uzupełnienia 

wiedzy, powiadamia pisemnie o ustaleniach rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców 

grupy internackiej, jeżeli uczeń jest wychowankiem internatu. 

4. Nauczyciel przedmiotu udziela rodzicom/opiekunom prawnym porady dotyczącej indywidualnej 

pracy dziecka w domu i informuje o formach pomocy dla ucznia realizowanych w szkole                            

np. indywidualna pomoc nauczyciela, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska. 

5. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje zapisem w dzienniku odbytą rozmowę z rodzicami/opiekunami 

prawnymi i uczniem. Rodzic/opiekun prawny potwierdza ją swoim podpisem. 

6. W sytuacji gdy uczeń, w określonym przez nauczyciela czasie, nie poczynił postępów mimo 

zastosowanych form pomocy lub gdy odmawia uczestnictwa w nich, lub gdy charakter trudności jest 

szerszy nauczyciel przedmiotu informuje wychowawców, rodziców/opiekunów prawnych o potrzebie 

zdiagnozowania przyczyn trudności w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W CELU ELIMINOWANIA 

SPÓŹNIEŃ UCZNIÓW NA ZAJĘCIA LEKCYJNE 

 

Uczeń, po dzwonku na lekcje, ma obowiązek jak najszybciej udać się do klasy, w której odbywają się 

zajęcia określone w planie lekcyjnym. Jeżeli uczeń spóźnia się na lekcje, nauczyciel zobowiązany jest 

podjąć następujące działania: 

1. Zapisać spóźnienie ucznia w dzienniku lekcyjnym, podając ile minut spóźnił się na lekcje (zapis   

    ołówkiem). Powyżej 15 minut spóźnienia jest to nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.  

2. Notoryczne spóźnienia będą skutkowały obniżeniem oceny z zachowania zgodnie z zapisami Statutu    

    placówki. 

3. Wychowawca klasy w formie pisemnej przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym ucznia informację   

     o spóźnieniach  ucznia i o grożących mu z tego powodu konsekwencjach. Kopię pisma umieszcza  

     w aktach ucznia. 

4. Uczeń, który spóźnia się na lekcje świadomie unikając sprawdzenia wiadomości przygotowanych   

     w ramach pracy domowej będzie odpytany w innym ustalonym terminie przez nauczyciela  

     przedmiotu. Odnotowanie tego faktu winno mieć miejsce w zeszycie informacji  o zachowaniu  

     uczniów danej klasy. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY KLASY WOBEC WYSOKIEJ 

ABSENCJI UCZNIA 

 

Wysoka absencja wg. zapisu Statutu SOSW dla DMN w Sławnie: to ciągła nieusprawiedliwiona 

nieobecność, przy minimum 50% godzinach nieusprawiedliwionych w semestrze lub ciągła, miesięczna 

absencja w szkole, bez usprawiedliwienia. 

 

1. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie w formie pisemnej wraz   

     z podaniem przyczyny nieobecności w czasie 7 dni od jej ustania. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionych godzin wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem    

     i wyjaśnia jej powody. 

3. Wychowawca klasy telefonicznie bądź osobiście informuje rodziców/opiekunów prawnych   

     o nieusprawiedliwionych  nieobecnościach. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, w miejscu  

     do tego przeznaczonym. 

4. W przypadku powtarzających się nieobecności wychowawca klasy informuje o tym fakcie pedagoga lub  

    psychologa. Wspólnie przeprowadzają rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniem, celem  

    wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Z rozmowy pedagog/psycholog sporządza notatkę służbową     

     i umieszcza ją w aktach ucznia. 

5.Uczeń niepełnoletni: jeżeli, pomimo podjętych działań (pkt.2,3,4), w dalszym ciągu nieobecności  

powtarzają się pedagog/psycholog informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych (list), 

funkcjonariusza policji ds. nieletnich w rejonie placówki o postępującej demoralizacji oraz szkołę 

macierzystą ucznia o nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego. 

6. Uczeń pełnoletni: jeżeli, pomimo podjętych działań (pkt.2,3,4), w dalszym ciągu nieobecności 

powtarzają się pedagog/psycholog informuje o tym fakcie rodziców (list) oraz rozpoczyna procedurę 

usunięcia ucznia z listy uczniów placówki. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY WOBEC 

NIELETNIEGO  UCZNIA/WYCHOWANKA PALĄCEGO PAPIEROSY                         

NA TERENIE OŚRODKA 

 

1. Nauczyciel/wychowawca ustala dane personalne ucznia/wychowanka złapanego na paleniu 

papierosów na terenie Ośrodka. 

2. Każdorazowo powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy/grupy. 

3. Nauczyciel/wychowawca odnotowuje fakt zaistniałej sytuacji w przeznaczonym do tego zeszycie. 

4. Zapisy w zeszycie są monitorowane przez pedagoga, jeżeli ilość wpisów z wyznaczonego okresu 

czasu jest sześciokrotna lub wyższa, to o tym fakcie rodzice/opiekunowie prawni  

ucznia/wychowanka zostają poinformowani listownie i zobowiązani do rozmowy dyscyplinującej               

z podopiecznym. 

5. W przypadku braku współpracy rodziców niepełnoletniego ucznia z pedagogiem informuje                        

on o zaistniałym procederze policję. 

6. Uczeń/wychowanek nagminnie palący papierosy i zapisywany w zeszycie, zostaje ukarany według 

zapisów Statutu Ośrodka. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY WOBEC 

PEŁNOLETNIEGO  UCZNIA/WYCHOWANKA PALĄCEGO PAPIEROSY                       

NA TERENIE OŚRODKA 

 

1. Nauczyciel/wychowawca ustala dane personalne ucznia/wychowanka złapanego na paleniu 

papierosów  na terenie Ośrodka. 

2. Każdorazowo powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy/grupy. 

3. Nauczyciel/wychowawca odnotowuje fakt zaistniałej sytuacji w przeznaczonym do tego zeszycie. 

4. Zapisy w zeszycie są monitorowane przez pedagoga, jeżeli ilość wpisów z wyznaczonego okresu 

czasu jest sześciokrotna rodzice/opiekunowie prawni  ucznia/wychowanka zostają poinformowani 

listownie o fakcie palenia papierosów przez ich dziecko i zobowiązani do rozmowy dyscyplinującej 

z podopiecznym. 

5. Uczeń/wychowanek nagminnie palący papierosy i zapisywany w zeszycie, zostaje ukarany według 

zapisów Statutu Ośrodka. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY, KTÓRY 

PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ/WYCHOWANEK POSIADA SUBSTANCJĘ 

PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYKI/ŚRODKI ODURZAJĄCE LUB 

NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca w obecności innej osoby (nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog, 

dyrektor i inni) ma prawo żądać, aby uczeń/wychowanek dobrowolnie przekazał  mu  substancję lub 

przedmiot, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży). 

Nauczyciel/wychowawca nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, 

teczki szkolnej i innych przedmiotów będących własnością ucznia/wychowanka, są to czynności 

zastrzeżone dla działań funkcjonariuszy policji. 

2. Nauczyciel/wychowawca o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora Ośrodka oraz 

rodziców/opiekunów prawnych  ucznia/wychowanka.  

3. W przypadku gdy uczeń/wychowanek mimo wezwania odmawia przekazania 

nauczycielowi/wychowawcy substancji/przedmiotu i pokazania zawartości wskazanych rzeczy, 

dyrektor Ośrodka wzywa policję, która przeszukuje wskazane przedmioty i odzież oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję/przedmiot i zabiera to do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń/wychowanek odda substancję/przedmiot dobrowolnie, nauczyciel/wychowawca,                 

po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji 

(informuje telefonicznie dyrektor Ośrodka). Równocześnie nauczyciel/wychowawca dokonuje 

czynności ustalających w jaki sposób i od kogo uczeń/wychowanek nabył substancję/przedmiot.  

5.  Nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową ze zdarzenia tego samego dnia oraz oddaje            

ją do zapoznania się przełożonemu adekwatnemu do swojego miejsca zatrudnienia. Notatkę 

umieszcza się w aktach dziecka. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA/WYCHOWANKA,                      

CO DO KTÓREGO ZACHODZI PODEJRZENIE, ŻE JEST POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

 

1. Nauczyciel/wychowawca informuje o swoich podejrzeniach członka dyrekcji lub pedagoga                             

lub psychologa. Natomiast pracownik niepedagogiczny Ośrodka przekazuje taką informację swojemu 

bezpośredniemu przełożonemu lub dyrekcji Ośrodka. 

2. Nauczyciel/wychowawca odizolowuje ucznia/wychowanka od reszty klasy/grupy, ale ze względów 

bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie 

ani zdrowie.  

3. Dyrekcja zleca wybranemu pracownikowi badanie na obecności środków odurzających oraz decyduje            

o wezwaniu lekarza. Wyżej wymienione badanie następuje jeżeli rodzice/opiekunowie prawni wyrazili            

na nie zgodę, w innym przypadku wzywany jest lekarz. 

4. Osoba wyznaczona przez dyrekcję wykonuje badania alkomatem lub testem na obecność narkotyków. 
1
 

5. W razie potrzeby nauczyciel/wychowawca wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości                   

lub odurzenia środkami psychoaktywnymi, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

6. Po badaniu, osoba je wykonująca informuje rodziców/opiekunów prawnych o wyniku testu (nawet                  

w przypadku 0
00

/0). Jeżeli wynik badania lub testu jest pozytywny pracownik w rozmowie                         

z rodzicem/opiekunem prawnym zobowiązuje go do niezwłocznego odebrania ucznia/wychowanka                   

z Ośrodka. 

7. W przypadku odmowy odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka z Ośrodka wezwany 

lekarz decyduje: 

-czy dziecko pozostaje w placówce; 

-czy dziecko zostanie przewiezione do placówki służby zdrowia; 

-czy zostanie ono przekazane do dyspozycji funkcjonariuszy policji. 

                                                 
1
 Warunki do spełnienia podczas badania: 

- 1 świadek badania z pracowników grona pedagogicznego placówki; 

-badanie alkomatem powinno być powtórzone dwukrotnie. 
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     Lekarz podejmuje decyzję na podstawie aktualnego stanu zdrowia dziecka. 

8. Dyrektor Ośrodka zawiadamia najbliższą jednostkę policji o fakcie odmowy odebrania dziecka 

agresywnego i zagrażającego życiu lub zdrowiu innych osób i dodatkowo będącego pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez rodziców.  

     W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości lub odurzenia innymi środkami psychoaktywnymi, policja               

ma możliwość przewiezienia ucznia/wychowanka do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (do 24 godzin). O takiej sytuacji dyrektor Ośrodka niezwłocznie informuje 

rodziców dziecka i sąd rodzinny, jeżeli uczeń/wychowanek jest niepełnoletni (do 18 roku życia). 

 

9. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń/wychowanek przed ukończeniem 18 roku życia 

znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Dyrektor Ośrodka 

ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie policji (specjalisty ds. nieletnich) i sądu rodzinnego. 

10. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka ucznia, który nie ukończył 17 roku życia jest wykroczeniem 

(Dz.U.2018.0.2137 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości                               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.14 ust. 1). Dyrektor Ośrodka o tym fakcie powinien powiadomić 

policję i dalszy tok postępowania wobec ucznia pozostawić w kompetencji tej instytucji. 

11. Po zaistniałej sytuacji w klasie lub grupie każdorazowo wychowawca powinien przeprowadzić 

pogadankę poglądową na temat szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków 

psychoaktywnych i odnotować ten fakt w dzienniku zajęć lekcyjnych lub zajęć grupy. 

12. Nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową ze zdarzenia tego samego dnia oraz oddaje                 

ją do zapoznania się  przełożonemu adekwatnemu do swojego miejsca zatrudnienia. Notatkę umieszcza               

w aktach dziecka. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY, KTÓRY 

ZNALAZŁ NA TERENIE OŚRODKA SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ 

NARKOTYKI LUB INNE SUBSTANCJE ODURZAJĄCE 

 

1. Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaistniałym wydarzeniu dyrektora Ośrodka, który wzywa 

policję. 

2. Nauczyciel/wychowawca zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem                          

do niej osób niepowołanych oraz przed ewentualnym zniszczeniem jej do czasu przyjazdu policji. 

Próbuje, o ile jest to możliwe, w zakresie działań pedagogicznych, ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje lub wskazuje miejsce położenia zabezpieczonej 

substancji i odpowiada na pytania dotyczące szczegółów sytuacji. 

4. Nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową ze zdarzenia tego samego dnia oraz oddaje               

ją do zapoznania się  przełożonemu adekwatnemu do swojego miejsca zatrudnienia.   
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PROCEDURA POSTEPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY                               

W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY W PLACÓWCE                                                                                                                   

(przemoc z użyciem Internetu poprzez telefon komórkowy, tablet i inne) 

Procedury przeciwdziałania cyberprzemocy opierają się  na 9 obszarach, których ona dotyczy: 

 

1.Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych 

Zagrożenie łatwym dostępem do treści szkodliwych, niedozwolonych, nielegalnych i niebezpiecznych dla 

zdrowia (pornografia, treści obrazujące przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci, 

popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawoływanie do samookaleczeń  

i samobójstw, korzystania z narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci i młodzieży do organizacji 

nielegalnych i terrorystycznych). 

2.Cyberprzemoc 

Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz 

telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem 

sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem 

sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem 

cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, 

blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. 

3.Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodnego z prawem wykorzystania 

danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły  

Zagrożenie to polega na naruszeniu prywatności dziecka lub pracownika szkoły poprzez nieodpowiednie lub 

niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły. Należy 

zwrócić uwagę, iż podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych 

w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej jest w świetle polskiego prawa przestępstwem. 

Najczęstszymi formami wyłudzenia lub `kradzieży danych jest przejęcie profilu na portalu 

społecznościowym w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. publikacja zdjęć 

intymnych bądź montowanych), szantażu (w celu uzyskania korzyści finansowych w zamian                                 

za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry wizerunek ofiary), dokonania zakupów i innych 

transakcji finansowych (np. w sklepach internetowych na koszt ofiary) lub uzyskania korzyści (np. usługi 

premium SMS). Często naruszenia prywatności łączy się z cyberprzemocą.  
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4.Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu 

Infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów 

Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci. Jego 

negatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. choroby oczu, padaczka 

ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnienie, spadek sprawności psychofizycznej, 

a nawet depresja), zaniedbywaniu codziennych czynności, oraz osłabianiu relacji rodzinnych                                  

i społecznych.anie  

5.Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią  

Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości 

prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka 

do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, 

cennych przedmiotów rodzinnych).  

6.Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich 

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością realizacji zmodyfikowanych 

procedur reagowania:  

Rodzaj 1. Wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach związku między 

dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu dalej. 

Rodzaj 2. Materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie osób, jednak nie dochodzi 

do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał jako formę wyrażenia siebie. 

Rodzaj 3. Materiały zostały rozesłane większej liczbie osób w celu upokorzenia osoby na nich 

zaprezentowanej – lub zostają rozpowszechnione omyłkowo, jednak są zastosowane jako narzędzie 

cyberprzemocy. 

7. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści 

prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam 

Brak umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych publikowanych w Internecie, 

bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, kierowanie się 

informacjami zawartymi w reklamach. Taka postawa dzieci prowadzić może do zagrożeń życia i zdrowia 

(np. stosowania wyniszczającej diety, samookaleczeń), skutkować rozczarowaniami i porażkami życiowymi 

(w efekcie korzystania z fałszywych informacji), utrudniać lub uniemożliwiać osiąganie dobrych wyników 

w edukacji (korzystanie z upraszczających i zawężających temat „ściąg” i „bryków”), a także utrwalenia się 

u ucznia ambiwalentnych postaw moralnych. 

8.Łamanie prawa autorskiego 
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Ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo 

negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling) 

 

9.Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci,  komputerów i zasobów online 

Kategoria technicznych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego obejmuje obecnie szerokie spectrum 

problemów: (1) ataki przez wirusy, robaki i trojany, (2) ataki na zasoby sieciowe (hakerstwo, spyware, 

crimeware, eksploit, ataki słownikowe i backdoor, skanowanie portów, phishing, pharming, sniffing, 

spoofing, ataki Denial of service (DoS), rootkit) i ataki socjotechniczne. Na styku z zagadnieniami 

technicznymi lokalizują się zagrożenia wynikające z nieprawidłowych i szkodliwych zachowań 

użytkowników np. używanie łatwych do odgadnięcia haseł, pozostawianie komputerów włączonych bez 

opieki, czy brak zabezpieczeń na wypadek braku energii elektrycznej.  

 

1. Nauczyciel/wychowawca, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy powinien powiadomić         

o tym fakcie wychowawcę ucznia/wychowanka, pedagoga/psychologa, dyrektora placówki i policję. 

2. Wychowawca klasy/grupy, pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy udzielając 

jej wsparcia i porady. 

3. Wychowawca klasy/grupy i pedagog próbuje ustalić okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

4. Wychowawca klasy/grupy jeżeli jest możliwym przy udziale nauczyciela informatyki/pracownika 

administracji (informatyka) próbuje zabezpieczyć dowody cyberprzemocy. 

5. Wychowawca klasy/grupy powiadamia rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego 

ucznia/wychowanka o zdarzeniu, działaniach placówki, udziela im porady. 

6. Pedagog/psycholog monitoruje sytuację ucznia/wychowanka (ofiary) sprawdzając, czy nie są wobec 

niego/niej podejmowane inne działania przemocowe. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POZYSKANIA PRZEZ 

NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCĘ INFORMACJI O UMAWIANIU SIĘ                      

NA BÓJKĘ PRZEZ UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW OŚRODKA 

 

1. Nauczyciel/wychowawca, który posiada informację o planowanej bójce pomiędzy uczniami 

powiadamia o tym fakcie dyrekcję Ośrodka. Dyrektor zaś, po zebraniu informacji od osób posiadających 

wiedzę o planowanym wydarzeniu, podejmuje decyzję o powiadomieniu policji, która prowadzi dalsze 

działania. 

 

2. W tym samym czasie pedagog/nauczyciel/wychowawca dokonuje szczegółowych ustaleń                      

i przeprowadza rozmowy z potencjalnymi uczestnikami bójki do czasu przejęcia sprawy przez służby 

policji. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA OŚRODKA W SYTUACJI  

UŻYCIA PRZEZ UCZNIA/WYCHOWANKA WULGARYZMÓW WOBEC 

INNYCH UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW (AGRESJA SŁOWNA) 

1. Nauczyciel/wychowawca, który został obrażony, bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu, odbywa 

rozmowę z uczniem/wychowankiem na temat jego/jej niepoprawnego postępowania. W przypadkach 

szczególnych prosi innego nauczyciela/wychowawcę o obecność podczas trwania tej rozmowy. 

Następnie w jak najszybszym czasie powiadamia o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy/grupy oraz 

zapisuje odpowiednią adnotację w zeszycie informacji o zachowaniu ucznia/wychowanka.  

2. Nauczyciel/wychowawca we własnym zakresie podejmuje decyzję o zgłoszeniu sytuacji do jednostki 

policji. 

3. W przypadku powtarzających się sytuacji, wychowawca klasy w porozumieniu z obrażanym 

nauczycielem informuje o tym fakcie, droga pisemną rodziców/opiekunów prawnych 

ucznia/wychowanka oraz pedagoga. 

4. Wychowawca klasy/grupy i pedagog opracowują plan pracy z uczniem/wychowankiem: umowa, 

kontrakt lub inne. 

5. Wobec ucznia/wychowanka, który nie przestrzega zasad umowy, kontraktu itp. stosuje się system 

kar zawartych w Statucie placówki. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY                                 

Z UCZNIEM/ WYCHOWANKIEM NOTORYCZNIE SPRAWIAJĄCYM 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W OŚRODKU, A  W TYM: 

• używającym wulgaryzmów, słów i gestów obrażających godność innych podczas zajęć, 

• palącym papierosy, 

•  zażywającym narkotyki, alkohol i dopalacze, 

• mającym wiele nieusprawiedliwionych nieobecności (notoryczne wagary), 

• przejawiającym zachowania  agresywne (słowne i fizyczne), 

• prowokującym sytuacje konfliktowe. 

 

1.Nauczyciel/wychowawca klasy lub grupy przeprowadza rozmowę z uczniem/wychowankiem 

uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie. 

2.W zeszycie korespondencji z rodzicami nauczyciel/wychowawca klasy lub grupy informuje 

rodziców/opiekunów prawnych  ucznia/wychowanka o jego nieodpowiednim np. agresywnym, wulgarnym 

itp. zachowaniu, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców/opiekunów prawnych 

rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania prawa oraz budowania poprawnych relacji międzyludzkich. 

Prosi o poświadczenie odbycia rozmowy podpisem pod umieszczoną notatką. 

Jeżeli uczeń/wychowanek nie posiada takiego zeszytu lub pod notatką nie został złożony podpis rodzica, 

nauczyciel/wychowawca odbywa rozmowę telefoniczną z rodzicem/opiekunem prawnym odnotowując               

ją w dzienniku lekcyjnym/zajęć opiekuńczo–wychowawczych we wskazanym do tego miejscu. 

3.Jeżeli zachowania ucznia/wychowanka powtarzają się nauczyciel/wychowawca zwraca się z pisemną 

prośbą o zgłoszenie się rodziców do placówki (druk w sekretariacie Ośrodka): 

a)przeprowadza samodzielnie rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi  pogłębiając wiedzę  na temat 

ucznia/wychowanka, jego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego; 

b)przeprowadza rozmowę przy udziale pedagoga lub psychologa, który jest wcześniej poinformowany                   

o zakresie merytorycznym sprawy, analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia/wychowanka, 

pomagając rodzicom/opiekunom prawnym w zastosowaniu odpowiednich metod wychowawczych wobec 

dziecka. 

4.Nauczyciel/wychowawca  wzywający rodzica po odbytej rozmowie sporządza z niej notatkę służbową,            

w której zawiera ustalone uzgodnienia oraz oddaje ją do zapoznania się  swojemu bezpośredniemu 

przełożonemu. Notatkę umieszcza w aktach dziecka. 

5.W przypadku dalszych, utrzymujących się nieprawidłowych relacji ucznia/wychowanka                              

z rówieśnikami czy nauczycielem/wychowawcą, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi  
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kieruje ucznia/wychowanka na konsultacje do psychologa placówki, w celu uzyskania dalszych wskazówek 

dotyczących pracy z uczniem. 

6.Równorzędnie z oddziaływaniami pedagogicznymi, za wybryki chuligańskie itp. uczeń/wychowanek jest 

karany według zapisów w Statucie Ośrodka. 

7.W sytuacji, kiedy uczeń/wychowanek w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych 

uczniów/wychowanków, lub/i rodzice/opiekunowie prawni nie podejmują współpracy lub/i 

rodzice/opiekunowie prawni nie stawiają się  na wezwania nauczyciela/wychowawcy pedagog                             

po zapoznaniu ze sprawą, po rozmowie z wychowawcą klasy/grupy i w porozumieniu z dyrektorem 

Ośrodka kieruje wniosek do adekwatnego wydziału sądu rodzinnego dla nieletnich o zastosowaniu środka 

wychowawczego zapobiegającego dalszej demoralizacji ucznia/wychowanka.  

8.O podjętych działaniach wychowawca klasy/grupy ucznia informuje Radę Pedagogiczną Ośrodka                         

na najbliższym jej posiedzeniu. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA NAUCZYCIELA WOBEC SYTUACJI  

RAŻĄCEGO ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI PRZEZ UCZNIA(ÓW) 

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie, uciążliwe, rażące, notorycznie 

powtarzające się działania uczniów  uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych                  

i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, 

spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela) itp. 

 1.  Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na  realizację lekcji, 

zgodnie z zaplanowanym tokiem jej prowadzenia, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego                  

z informacją do pedagoga lub psychologa,  a w przypadku gdy go nie zastanie, do dyrektora szkół.  

2. Nauczyciel    uczący    może    również    skorzystać    w    tej    sytuacji z pomocy  pracownika 

niepedagogicznego będącego na danym piętrze. Pracownik ten zobowiązany jest do udzielenia 

nauczycielowi pomocy. 

3. Pedagog/psycholog zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela  i ustalenia 

przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego 

pomieszczenia np. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach do gabinetu 

dyrektora/wicedyrektora. 

4. Pedagog/psycholog   przeprowadza   z   uczniami   rozmowę   i   ustala   konsekwencje zachowania                      

w zależności od popełnionego wykroczenia, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. 

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, na wniosek 

pedagoga/psychologa wychowawca klasy powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o jego 

zachowaniu. 

6. Jeżeli uczeń  zagraża  bezpieczeństwu innych uczniów lub/i nauczycielom,  pedagog  powiadamia 

dyrektora/wicedyrektora szkoły, wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

7. Jeżeli   przyczyną  zakłócenia   toku   lekcji   były   przypadki   określone   w   innych procedurach 

postępowań, należy postępować według tych procedur i ich wytycznych. 

8. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom  np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie 

popełnili wykroczenie, wychowawcę należy powiadomić w najbliższym wolnym czasie np. przerwa 

śródlekcyjna. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY WOBEC 

UCZNIA/WYCHOWANKA, SPRAWCY CZYNU KARALNEGO 

 

1. Pracownik Ośrodka udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia jej udzielenie 

poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego, kiedy ofiara doznała obrażeń. Separuje ofiarę                     

od innych uczniów/wychowanków, w tym celu prosi o pomoc innego nauczyciela/wychowawcę. 

2. Pracownik Ośrodka niezwłocznie powiadamia swojego bezpośredniego przełożonego  o zaistniałej 

sytuacji. 

3. Pracownik Ośrodka powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych  ucznia/wychowanka                            

o zaistniałej sytuacji, po zdarzeniu odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym/zajęć opiekuńczo-

wychowawczych we wskazanym do tego miejscu. W przypadku braku kontaktu z rodzicem w dniu 

zdarzenia.  Następnie wysyła informację drogą listowną, kopię pozostawia w aktach ucznia 

4. Pracownik Ośrodka niezwłocznie wzywa policję w przypadku kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów zdarzenia, ustalenia okoliczności sytuacji i ewentualnych 

świadków.  

5. Dalsze postępowanie w sprawie pozostaje w gestii policji i lekarza prowadzącego 

ucznia/wychowanka. Pracownik Ośrodka sporządza notatkę służbową ze zdarzenia tego samego dnia 

lub następnego (godziny poranne) oraz oddaje ją do zapoznania się  przełożonemu. Notatkę 

umieszcza w aktach dziecka. 
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PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA/WYCHOWANKA,                                 

U KTÓREGO WYSTEPUJĄ NASILONE OBJAWY DEMORALIZACJI, A W TYM: 

• używania i propagowania wulgaryzmów, słów i gestów obrażających godność innych, 

• posiadania lub palenia papierosów, 

• zażywania narkotyków, alkoholu i dopalaczy i innych środków odurzających, 

• nieusprawiedliwionych nieobecności (notoryczne wagary), 

• udziału w kradzieżach i zniszczeniach  mienia na terenie placówki, 

• zachowań agresywnych, 

• prostytuowania się; 

• prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych. 

 

1. Wychowawca klasy/grupy we współpracy z pedagogiem i rodzicami/opiekunami prawnymi planuje 

działania wobec ucznia/wychowanka mające na celu zmianę jego postawy. Działania te mogą mieć 

formę: 

• indywidualnych rozmów z uczniem/wychowankiem, 

• założenia zeszytu informacji o zachowaniu ucznia/wychowanka podczas lekcji, okazywanego i 

podpisywanego  po zaznajomieniu się z wpisami przez rodziców/opiekunów prawnych, 

• rozmów z uczniem/wychowankiem w obecności rodzica/opiekuna prawnego, 

• obecności rodzica/opiekuna prawnego podczas pobytu dziecka w placówce (lekcje, przerwy, czas                    

w internacie), 

• podpisania kontraktu określającego pożądany typ zachowań ucznia/wychowanka, ofertę pomocy 

Ośrodka, formy pomocy ze strony rodziców/opiekunów prawnych oraz konsekwencje w razie 

powtarzania zachowań niepożądanych. 

2. W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia/wychowanka, Dyrektor placówki,                        

za pośrednictwem wskazanych pracowników, zwraca się z prośbą do instytucji wspierających działania 

wychowawcze Ośrodka tj.: 

• poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

• sekcji prewencji ds. nieletnich policji, 

• sądu rejonowego, wydziału rodzinnego, 

• innych, w zależności od potrzeb, o pomoc i współpracę w celu zapobiegnięcia dalszej demoralizacji 

ucznia/wychowanka. 

 

 

 



str. 26 
 

 

PROCEDURA ZAWARCIA I PODPISANIA KONTRAKTU/UMOWY                                

Z UCZNIEM/WYCHOWANKIEM 

 

1. Podpisanie kontraktu/umowy z uczniem/wychowankiem następuje po wypełnieniu wszystkich kroków 

oddziaływań wychowawczych przewidzianych w odrębnych procedurach i Statucie Ośrodka. 

2. Na potrzebę podpisania kontraktu/umowy z uczniem/wychowankiem może wskazać każdy pracownik 

Ośrodka, uczeń/wychowanek, rodzic/opiekun prawny. 

3. Zasadność zgłoszonej potrzeby sprawdza pedagog lub psycholog. W swoich działaniach rozeznają się  

we wszystkich możliwych sferach życia ucznia/wychowanka. Ma to na celu dopasowanie treści zapisu 

kontraktu/umowy do możliwości intelektualnych i psychofizycznych dziecka. 

4. Jeżeli wychowawca klasy/grupy nie jest osobą zgłaszającą potrzebę podpisania kontraktu                                  

z uczniem/wychowankiem, pedagog/psycholog informuje go o zamierzeniu wszczęcia procedury 

podpisania kontraktu/umowy, a ten następnie informuje rodziców/opiekunów prawnych o zamiarze 

podjęcia w/w działań  wobec ich dziecka/podopiecznego. 

5. Kontrakt/umowa powinny w swej treści zawierać: 

-datę ich  podpisania; 

-imiona i nazwiska osób pomiędzy, którymi zostają zawarte; 

-okres czasu na jaki zostają podpisane; 

      -jasne zasady zachowania, których uczeń/wychowanek musi przestrzegać; 

-listę zachowań, które będą podlegały kontroli; 

-wytyczne co do działań jakie musi podjąć każda ze stron celem poprawy w w/w obszarach; 

-konsekwencje wypełnienia zapisów kontraktu/umowy; 

      -konsekwencje nie wypełnienia zapisów kontraktu/umowy; 

      -czas trwania ustaleń; 

      -formy współpracy i częstotliwość kontaktów rodziców /prawnych opiekunów  i wychowawcy  

       klasy/grupy lub/i pedagoga/psychologa. 

6. Jeżeli rodzic/opiekun prawny, zarówno ucznia/wychowanka niepełnoletniego jak i pełnoletniego jest 

nieobecny podczas podpisywania treści kontraktu/umowy pedagog lub psycholog są zobowiązani                   

do doręczenia mu kserokopii pisma osobiście lub w formie listu.  

7. W przypadku odmowy podpisania treści kontraktu/umowy przez pełnoletniego ucznia dalsze 

postępowanie wobec jego osoby regulują odpowiednie zapisy umieszczone w Statucie Ośrodka. 
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PROCEDURA ZAWARCIA I PODPISANIA KONTRAKTU POMIĘDZY  

UCZNIEM/WYCHOWANKIEM  SOSW dla DMN A PRZEDSTAWICIELEM 

POLICJI 

1. Podpisanie kontraktu  ucznia/wychowanka z przedstawicielem policji, w osobie specjalisty                        

ds. nieletnich, następuje po wypełnieniu wszystkich kroków oddziaływań wychowawczych 

przewidzianych w odrębnych  procedurach i Statucie Ośrodka. 

2. Na potrzebę podpisania kontraktu ucznia/wychowanka z policją może wskazać wychowawca 

klasy/grupy, psycholog, pedagog, dyrekcja Ośrodka, rodzic/opiekun prawny. 

3. Zasadność zgłoszonej potrzeby sprawdza przedstawiciel policji. W swoich działaniach rozeznaje się  

we wszystkich możliwych sferach życia ucznia/wychowanka. Ma to na celu dopasowanie treści 

zapisu kontraktu do możliwości intelektualnych i psychofizycznych dziecka. 

4. Jeżeli wychowawca klasy/grupy nie jest osobą zgłaszającą potrzebę podpisania kontraktu 

ucznia/wychowanka z policją, pedagog/psycholog informuje go o zamierzeniu wszczęcia procedury 

podpisania kontraktu, a ten następnie informuje rodziców/opiekunów prawnych o zamiarze podjęcia 

w/w działania wobec ich dziecka/podopiecznego. 

5. Kontrakt powinien w swej treści zawierać: 

-datę podpisania; 

-imiona i nazwiska osób pomiędzy, którymi zostaje zawarty; 

-okres czasu na jaki zostaje podpisany; 

      -jasne zasady zachowania, których uczeń/wychowanek musi przestrzegać; 

-listę zachowań, które będą podlegały kontroli; 

-wytyczne co do działań jakie musi podjąć każda ze stron celem poprawy w w/w obszarach; 

-konsekwencje wypełnienia zapisów kontraktu; 

      -konsekwencje nie wypełnienia zapisów kontraktu; 

      -czas trwania ustaleń; 

      -formy współpracy i częstotliwość kontaktów rodziców /prawnych opiekunów, wychowawcy    

       lub/i pedagoga/psychologa z funkcjonariuszem policji. 
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PROCEDURA SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)-art. 68 ust.2;   

 Ustawa z 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257)-

art. 104, z późn. zm.;   

 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej                

w Sławnie-§ 18 ust.13.  

 

1. Sposób przeprowadzenia procedury skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów szkoły jest 

określony szczegółach we wskazanych powyżej przepisach prawa oświatowego, kodeksu 

postępowania administracyjnego i Statutu Ośrodka. 

 

2. Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły stanowi załącznik nr 1 do procedury. 
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Załącznik nr 1 

Sławno, dnia ……………………………. 

 

Wniosek o skreślenie z listy uczniów 
1. Osoba zgłaszająca wniosek: 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię, nazwisko ucznia, klasa: 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Informacja o podejmowanych działaniach wychowawczych: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Informacja o wcześniejszych upomnieniach i naganach: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Opinia pedagoga: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Inne załączniki (np. pisemna opinia rodziców, wyjaśnienia stron, w przypadku konfliktu, opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, notatka służbowa ze zdarzeń). 

 ………………………………… 

podpis osoby składającej wniosek 
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PROCEDURA ODEBRANIA UCZNIOWI/WYCHOWANKOWI TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO LUB INNYCH SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH 

1. Uczniowie/wychowankowie przynoszą do Ośrodka telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze i inny 

sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.  

2. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza 

zdeponowanym u nauczyciela/wychowawcy lub dyrekcji Ośrodka.  

3. W czasie trwania lekcji uczeń nie może korzystać z żadnego sprzętu elektronicznego, nie może także 

korzystać ze słuchawek. Sprzęt, przed rozpoczęciem lekcji,  powinien być wyłączony i znajdować się                  

w torbie szkolnej lub we wskazanym przez nauczyciela miejscu.  

4. Nie wolno uczniowi/wychowankowi filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników placówki 

oraz uczniów/wychowanków bez ich wiedzy i zgody.  

5. Nie wolno uczniowi/wychowankowi nagrywać przebiegu lekcji lub zajęć bez zgody 

nauczyciela/wychowawcy prowadzącego.  

7. W czasie przerwy lub w czasie wolnym, jeżeli uczeń/wychowanek włącza głośno nagrania obelżywe lub 

nagrywa osoby trzecie bez ich pozwolenia nauczyciel/wychowawca dyżurujący ma obowiązek zareagować                                          

i pouczyć ucznia/wychowanka o naganności zachowania lub odebrać mu telefon, inny sprzęt i złożyć                         

do depozytu u dyrekcji Ośrodka. 

8. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel/wychowawca ma obowiązek odebrania telefonu, 

innego sprzętu, a następnie zdeponowania zabranego od ucznia/wychowanka urządzenia u dyrekcji 

Ośrodka. Zdeponowanie winno być w obecności ucznia/wychowanka, po uprzednim wyłączeniu telefonu, 

innego sprzętu.  

9. Po odbiór telefonu, innego sprzętu zgłaszają się rodzice/prawni opiekunowie ucznia/wychowanka. Zostają 

oni zapoznani przez wychowawcę klasy/grupy z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym 

konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników                                                    

i uczniów/wychowanków placówki).  

10. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do placówki,                         

a rodzice/opiekunowie prawni  mogą się z nim kontaktować przez sekretariat Ośrodka. O decyzji takiej 

informowani są oni pisemnie przez wychowawcę klasy/grupy, a kopia dokumentu zostaje umieszczona                 

w aktach ucznia/wychowanka. 

11. Każde następne wykroczenia powodują powiadomienia o procederze pedagoga i mogą być traktowane 

jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 
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PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKA OŚRODKA W SYTUACJI 

KRADZIEŻY NA TERENIE PLACÓWKI 

1. Poszkodowany  uczeń/wychowanek  zgłasza kradzież  nauczycielowi, wychowawcy klasy/grupy, 

pedagogowi, dyrektorowi lub pracownikowi Ośrodka. 

2. W każdym przypadku kradzieży wychowawca klasy/grupy informuje rodziców/opiekunów 

poszkodowanego i rodziców/opiekunów sprawcy, jeżeli został wykryty. 

3. Wychowawca klasy/grupy lub pedagog powiadamia o zaistniałym fakcie policję, po uprzednim 

rozeznaniu w sytuacji. 

4. Wychowawca klasy/grupy lub pedagog powiadamia kuratora sądowego o incydencie, jeśli ten sprawuje 

opiekę nad uczniem/wychowankiem sprawcą kradzieży. 

         5. Wychowawca klasy/grupy zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i umieszczenia jej  

       w aktach ucznia/wychowanka. 

     6. W szczególnych przypadkach (decyduje pedagog lub dyrektor/wicedyrektor) powiadamiany jest sąd   

        rodzinny. 

     7. Wobec winnego ucznia/wychowanka stosuje się kary zapisane w Statucie placówki.  
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI WOBEC 

ZAUWAŻONYCH AKTÓW ZNISZCZENIA MIENIA NA TERENIE OŚRODKA 

 

1. W każdym przypadku akt zniszczenia mienia należy zgłosić do nauczyciela dyżurującego, 

wychowawcy klasy lub grupy, jeżeli znamy bezpośredniego wychowawcę sprawcy zniszczenia. 

2. W każdym przypadku aktu zniszczenia mienia, jeżeli nie znamy bezpośredniego sprawcy 

zniszczenia należy je zgłosić kierownikowi ds. gospodarczych lub pedagogowi. 

3. Nauczyciel/wychowawca dyżurujący lub ten, który zauważył akt zniszczenia, niezwłocznie 

powiadamia dyrektora/wicedyrektora Ośrodka, a następnie, jeżeli to konieczne, kierownika                                      

ds. gospodarczych. 

4. Wychowawca/nauczyciel dyżurujący/pracujący na lekcji/w grupie wyjaśnia okoliczności zajścia. 

5. O zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dziecka powiadamia nauczyciel/wychowawca, 

który zauważył zniszczenie, po uprzednim, jeżeli to możliwe, przeanalizowaniu sytuacji                                 

z wychowawcą klasy/grupy ucznia/wychowanka.  

6. Wychowawca klasy/grupy, z której jest uczeń/wychowanek powiadamia o zaistniałym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka i pedagoga. 

7. Wobec ucznia/wychowanka, który dopuścił się zniszczenia stosuje się zasadę odpowiedzialności                    

i zadośćuczynienia finansowego za wyrządzone szkody obciążając jego rodziców/opiekunów 

prawnych lub jego samego, jeżeli jest pełnoletni. 

8. W szczególnych przypadkach powiadamiana jest policja, decyduje o tym fakcie 

dyrektor/wicedyrektor placówki. 

9. Nauczyciel/wychowawca dyżurujący/pracujący na lekcji/w grupie, który prowadził wyjaśnienia 

wydarzeń  zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i umieszczenia jej w aktach 

ucznia/wychowanka. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI                                 

W PRZYPADKU CIĄŻY NIEPEŁNOLETNIEJ 

UCZENNICY/WYCHOWANKI OŚRODKA  

 

1.Nauczyciel/wychowawca/każdy pracownik placówki, który dowiedział się lub podejrzewa, że uczennica 

jest w ciąży niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy/grupy i dyrektora Ośrodka. 

2.Wychowawca i/lub pedagog  przeprowadzają rozmowę z uczennicą, starając się ustalić,                                  

czy rodzice/opiekunowie prawni już wiedzą o jej ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa                

(np. gwałtu). 

3. Jeżeli ciąża wynika z przestępstwa dalsze postępowanie w sprawie regulują przepisy Kodeksu Karnego. 

4.Wychowawca klasy/grupy, pedagog, psycholog i dyrektor Ośrodka spotykają się, aby zebrać  informacje    

o uczennicy/wychowance oraz o jej sytuacji rodzinnej. 

5.Wychowawca klasy/grupy, pedagog, psycholog i dyrektor Ośrodka ustalają formy pomocy, jakie 

zaproponują uczennicy/wychowance oraz szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia rozmowy                                                             

z uczennicą/wychowanką i jej rodzicami/prawnymi opiekunami. 

6.W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze o ciąży i uczennica/wychowanka boi się 

im o tym powiedzieć, może prosić o pośredniczenie w poinformowaniu ich o swojej sytuacji. Wychowawcy 

w porozumieniu z pedagogiem i/lub psychologiem podejmują stosowne działania z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i dyskrecji. 

7.Wychowawca klasy/grupy w obecności pedagoga, psychologa i dyrektora Ośrodka  informuje 

uczennicę/wychowankę  i jej rodziców/opiekunów prawnych o możliwych formach pomocy ze strony 

placówki. Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionych form pomocy. 

Odpowiadają  na pytania  i wątpliwości uczennicy/wychowanki oraz rodziców/opiekunów prawnych. 

8.Uczennica/wychowanka z rodzicami/opiekunami prawnymi podejmuje, w ustalonym terminie, decyzję              

w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują wychowawcę 

klasy/grupy i dyrektora Ośrodka. 

8.Wychowawca klasy/grupy, dyrektor i rodzice/opiekunowie prawni uczennicy/wychowanki jeżeli                          

to konieczne podejmują działania niezbędne do przyznania uczennicy/wychowance, zależnie od dokonanego 

wyboru: nauczanie indywidualne lub indywidualny tok nauki. 

9.Dyrektor Ośrodka udziela uczennicy/wychowance urlopu, jeżeli jej rodzice/opiekunowie prawni wystąpili 

z pisemną prośbą w tej kwestii. 

10.Wychowawca klasy/grupy, pedagog i psycholog uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia 

uczennicy/wychowance i jej rodzinie pomocy i wsparcia (materialnego, psychologicznego, 

organizacyjnego). 
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11. Dyrektor Ośrodka informuje Radę Pedagogiczną o ciąży uczennicy/wychowanki oraz o uzgodnionym 

sposobie postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym,                                                    

że nauczyciele/wychowawcy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów/wychowanków lub ich rodziców/opiekunów 

prawnych. 

12.Wychowawcy klasy/grupy, w porozumieniu z pedagogiem i/lub psychologiem, muszą przeprowadzić 

zajęcia lub warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją. 

Mogą ponadto przeprowadzić, np. z udziałem lekarza lub innego specjalisty, zajęcia podnoszące poziom 

wiedzy z zakresu świadomej prokreacji, inicjacji seksualnej, antykoncepcji. 

13.Wychowawca klasy/grupy i wyznaczeni nauczyciele kierują, pomagają oraz wdrażają uzgodniony                      

z uczennicą/wychowanką sposób realizacji obowiązku nauki. W swoim postępowaniu kierują się empatią, 

unikając oceny uczennicy/wychowanki. Zobowiązani są udostępnić wszelkie zasoby edukacyjne,                      

aby udogodnić uczennicy/wychowance naukę. 

14. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczennica w czasie trwania tych lekcji 

pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy dziennej. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI                                

W PRZYPADKU CIĄŻY PEŁNOLETNIEJ UCZENNICY/WYCHOWANKI 

OŚRODKA  

 

1.Wobec pełnoletniej uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor Ośrodka, wychowawca klasy i grupy, 

jeżeli mieszka w internacie placówki, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami, jeżeli 

pełnoletnia uczennica/wychowanka sobie tego życzy, przygotowują program pomocy niezbędnej                          

do uzyskania sukcesu edukacyjnego. 

2. Uczennica/wychowanka  może korzystać z następujących form pomocy: 

-dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej 

uczennicy/wychowanki; 

-indywidualnych konsultacji przedmiotowych; 

-indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości; 

-dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym                                      

dla uczennicy/wychowanki  nie później niż do 6 miesięcy od pierwszego ustalonego terminu; 

-miejsca w internacie placówki. 

3.W razie potrzeby placówka podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy m.in. współpracuje                

z OPS, PCPR, instytucjami charytatywnymi, sponsorami. 

4. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczennica w czasie trwania tych lekcji pozostaje 

pod opieką nauczyciela świetlicy dziennej. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY WOBEC 

UCZNIA PRZEJAWIAJĄCEGO SYMTOMY CHOROBY W SZKOLE 

1. Problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów podczas wybranej jednostki lekcyjnej (np. dolegliwości 

bólowe), nauczyciel przedmiotu zgłasza wychowawcy klasy. Podczas jego nieobecności 

pedagogowi/psychologowi lub dyrekcji i informuje o tym fakcie telefonicznie jego/jej rodziców/opiekunów 

prawnych i umieszcza chorego ucznia pod opieką wychowawcy świetlicy dziennej. 

2.  W przypadku, gdy zachodzi konieczność, umieszczenia ucznia w internacie, nauczyciel przekazuje taką 

informację pedagogowi/psychologowi/dyrekcji placówki, a osoby te, po wyrażeniu zgody, kontrolują stan 

jego/jej samopoczucia do czasu rozpoczęcia pracy wychowawcy internatu lub przekazania ucznia osobie 

kompetentnej do sprawowania opieki (rodzic/opiekun prawny). W żadnym wypadku nie może to być inny 

uczeń.  

3. Jeżeli uczniem zajmuje się pielęgniarka to w jej gestii,  po rozmowie z uczniem i udzieleniu pomocy, leży 

zawiadomienie rodziców.  

4. Osoba sprawująca kontrolę nad dzieckiem jest zobowiązania do przekazania informacji o wszystkich 

czynnościach jakie zostały wykonane wobec dziecka, kolejnej osobie przejmującej nad dzieckiem opiekę, 

rodzicom/opiekunom prawnym oraz służbie medycznej. 

5. Stany nagłe - natychmiastowa interwencja lekarska, wezwanie karetki pogotowia. W przypadku,                    

gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej 

nauczyciel/wychowawca/dyrekcja/pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do podjęcia działań 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki 

pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców/opiekunów 

prawnych o złym stanie zdrowia dziecka. 

6.Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą.  

W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków 

w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji: 

a) na co dziecko choruje? 

b) jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania)? 

c) obowiązkowe jest  dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku 

leków; w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej, w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka 

wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi, podanie 

wlewki itp.) czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, rodzic/opiekun 

prawny, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące wykonanie                           

tej czynności  muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem 
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koniecznym. Delegowanie przez rodziców/opiekunów prawnych uprawnień do wykonywania czynności 

związanych z podaniem leku dziecku powinno być zgodą pracownika szkoły, która musi mieć formę umowy 

pisemnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY WOBEC 

UCZNIA/WYCHOWANKA – EPIZOD PSYCHOTYCZNY 

 

epizod psychotyczny, to taki stan psychiczny, w którym dochodzi do utraty pełnego, prawidłowego kontaktu 

z rzeczywistością. Objawy psychozy obejmują zaburzenia uczuć, myślenia i zachowania. Zakres i sposób 

manifestowania się objawów może być znacząco różny u każdej z osób.  

 Działania uprzedzające:  

-zrobienie listy symptomów psychotycznych, specyficznych dla danego ucznia/wychowanka, omówienie 

wstępnej procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej Ośrodka; 

-ogólnodostępny telefon do rodzica ucznia/wychowanka, u którego istnieje  możliwość wystąpienia epizodu 

psychotycznego (pokoje nauczycielskie). 

 Działania interwencyjne: 

1.Nauczycielowi/wychowawcy nie wolno pozostawić ucznia/wychowanka samego. W razie potrzeby 

(przytrzymania, zabezpieczenia przedmiotów itp.)  wzywa innego pracownika Ośrodka.  

2.Nauczyciel/wychowawca powinien zwracać się i reagować na ucznia/wychowanka spokojnie i łagodnie. 

3.Nauczyciel/wychowawca bez rozgłosu powinien (o ile da radę) przeprowadzić ucznia/wychowanka                 

w spokojne miejsce, odseparowane od innych uczniów/wychowanków. Na ile to możliwe nie powinno 

rozpowszechniać się w placówce informacji o zdarzeniu. 

4.Nauczyciel/wychowawca niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe w przypadku kiedy istnieje 

konieczność profesjonalnego udzielenia pomocy medycznej uczniowi/wychowankowi. 

5.Nauczyciel/wychowawca powiadamia drogą telefoniczną rodziców/opiekunów prawnych 

ucznia/wychowanka o zaistniałej sytuacji, po zdarzeniu odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym/zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych we wskazanym do tego miejscu. 

6.Nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową ze zdarzenia tego samego dnia oraz oddaje                     

ją do zapoznania się przełożonemu adekwatnemu do swojego miejsca zatrudnienia. Notatkę umieszcza               

w aktach dziecka. 

 Działania naprawcze: 

Jeżeli uczeń/wychowanek wraca z leczenia szpitalnego wychowawca przygotowuje do tego klasę/grupę. 

Należy dostosować wymagania edukacyjne i wychowawcze do aktualnego stanu funkcjonowania dziecka 

(według sugestii lekarza prowadzącego). 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WYPADKÓW W OŚRODKU 

 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników placówki w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia/wychowanka. 

Procedura dotyczy: 

-dyrektorów; 

-nauczycieli/wychowawców; 

-pracowników  niepedagogicznych. 

Wypadek ucznia/wychowanka: jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące 

uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką placówki: 

-na terenie Ośrodka; 

-poza terenem Ośrodka (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli/wychowawców). 

 A) Jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów/wychowanków to: 

- nauczyciel/wychowawca nie dopuszcza do prowadzenia zajęć w tym pomieszczeniu lub je przerywa; 

-organizuje opiekę dla uczniów/wychowanków poprzez prośbę o pomoc znajdującego się najbliżej 

nauczyciela/wychowawcy; 

-zgłasza zauważoną niesprawność techniczną pomieszczenie lub/i urządzenia członkowi dyrekcji Ośrodka. 

 B) Jeżeli nastąpił wypadek podczas zajęć spowodowany niesprawność techniczną pomieszczenie 

lub/i urządzenia lub/i jest to zdarzenie losowe nauczyciel/wychowawca powinien: 

-udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu/ym; 

-zabezpieczyć poszkodowane dziecko/dzieci oraz jeżeli sytuacja tego wymaga wezwać służby pomocowe; 

-niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrekcję Ośrodka; 

-w przypadku poszkodowanego nieletniego monitorować sytuację stanu fizycznego i psychicznego do czasu 

przejęcia opieki nad małoletnim przez rodziców/opiekunów prawnych. W każdym trudniejszym przypadku 

lub/i w razie braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, jeżeli stan zdrowia ucznia/wychowanka tego 

wymaga, wezwane pogotowie ratunkowe zabiera ucznia/wychowanka do szpitala wraz                                            

z nauczycielem/wychowawcą, który zapewnia mu pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

-w przypadku poszkodowanego pełnoletniego monitorować sytuację stanu fizycznego i psychicznego                    

do czasu przejęcia opieki nad nim przez służby medyczne lub rodziców/opiekunów prawnych; 

-tego samego dnia sporządzić notatkę służbową z wydarzenia i oddać do zapoznania przełożonemu 

adekwatnemu do miejsca zatrudnienia nauczyciela/wychowawcy. 

 C) Jeżeli nastąpił wypadek podczas zajęć w sali gimnastycznej nauczyciel/wychowawca powinien: 

-zachować kolejność procedur z pkt. B); 
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- w przypadku obecności jednego nauczyciela/wychowawcy na obiekcie sportowym podczas 

wypadku/zdarzenia zlecić wyznaczonemu uczniowi/wychowankowi ustne lub telefoniczne poinformowanie                            

o wypadku/zdarzeniu innego nauczyciela/wychowawcę lub innego pracownika placówki, który w razie 

konieczności będzie sprawował opiekę nad grupą podczas udzielania przez nauczyciela/wychowawcę 

pomocy poszkodowanemu/ym;  

-w przypadku wystąpienia wypadku/zdarzenia w obecności dwóch nauczycieli/wychowawców, jeden 

sprawuje opiekę nad całą grupą uczniów/wychowanków a drugi udziela poszkodowanemu/ym pomocy. 

 C) Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem placówki, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY WOBEC 

PODEJRZENIA PODJĘCIA PRÓBY SAMOBÓJCZEJ UCZNIA/WYCHOWANKA 

 

1. Nauczyciel/wychowawca, który podejrzewa rodzaj zdarzenia informuje o tym fakcie dyrekcję 

Ośrodka. 

2. W razie potrzeby dyrekcja Ośrodka o zaistniałej sytuacji zawiadamia policję i/lub pogotowie 

ratunkowe i/lub straż pożarną. 

3. Nauczyciel/wychowawca pozostaje cały czas z uczniem/wychowankiem, ewentualnie przekazuje 

go osobie, z którą dziecko chciałoby porozmawiać na temat zdarzenia. Jeżeli to możliwe bez 

rozgłosu przeprowadza ucznia/wychowanka w bezpieczne, ustronne miejsce . 

4. Nauczyciel/wychowawca, w razie potrzeby, usuwa wszystkie przedmioty, które mogą umożliwić 

uczniowi/wychowankowi ponowną chęć realizację zamiaru samobójstwa.  

5. Dyrekcja Ośrodka zawiadamia o sytuacji rodziców/opiekunów prawnych ucznia/wychowanka                 

i wskazuje na potrzebę odebrania dziecka z placówki. 

6. Do czasu przybycia opiekunów uczeń/wychowanek powinien znaleźć się pod opieką psychologa, 

w przypadku nieobecności psychologa w Ośrodku prosi o pomoc psychologa z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

7. W przypadku zawiłej sytuacji stymulującej próbę samobójczą (np. ciężka sytuacja rodzinna)                   

o odebraniu dziecka przez rodziców decyduje policja i/lub lekarz po rozmowie                                     

z zaangażowanymi  w problem pracownikami pedagogicznymi placówki. 

8. Po powrocie do placówki uczeń/wychowanek zostaje objęty stałą pomocą psychologiczno– 

pedagogiczną. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACONIKÓW PLACÓWKI W PRZYPADKU 

ŚMIERCI UCZNIA/WYCHOWANKA NA TERENIE OŚRODKA 

 

1. Każdy pracownik Ośrodka, który znajdzie martwe ciało zawiadamia o tym fakcie policję, 

pogotowie ratunkowe i dyrektora Ośrodka. 

2. Dyrekcja Ośrodka zleca wyznaczonemu pracownikowi SOSW dla DMN zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia do czasu przybycia policji. 

3. Dyrekcja, w porozumieniu z psychologiem i/lub pedagogiem, informuje o sytuacji najbliższą 

poradnię psychologiczno–pedagogiczną i prosi o zorganizowanie pomocy psychologicznej              

dla uczniów/wychowanków  i nauczycieli/wychowawców.  

4. Nikt z pracowników placówki nie udziela informacji o zaistniałym fakcie mediom. Może 

dokonać tego dyrekcja SOSW dla DMN w Sławnie lub oficjalnie wyznaczony przez nią 

pracownik placówki. 

5. Informacja o śmierci, jeżeli to możliwe, powinna być przekazana najbliższej rodzinie 

ucznia/wychowanka osobiście (twarzą w twarz)  przez dyrektora Ośrodka.  

6. Dyrekcja organizuje pracę placówki w taki sposób, aby był możliwy proces interwencji 

kryzysowej, udzielenie wsparcia wszystkim uczniom/wychowankom i pracownikom SOSW dla 

DMN w Sławnie. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY                     

W SYTUACJI WCZEŚNIEJSZEGO ZWALANIANIA  

UCZNIA/WYCHOWANKA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, WYJAZDU                            

Z INTERNATU 

1. Uczeń, który chce opuścić szkołę/internat wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć musi 

przedstawić wychowawcy, nauczycielowi lub odpowiedniemu członkowi dyrekcji Ośrodka pisemne 

zwolnienie od rodziców/opiekunów prawnych, zapisane na kartce lub w zeszycie kontaktowym. 

2. Wychowawca, nauczyciel lub członek dyrekcji Ośrodka potwierdza prawdziwość otrzymanej 

informacji poprzez rozmowę telefoniczną z rodzicem/opiekunem prawnym. 

3. W przypadku sytuacji wyjątkowej, w której rodzic/opiekun prawnych chce w trybie pilnym zwolnić 

dziecko, może to uczynić odbierając je osobiście z placówki. Rodzic/opiekun prawny zgłasza ten fakt 

wychowawcy, nauczycielowi prowadzącemu daną lekcję lub w sekretariacie Ośrodka. Zostaje                         

to  od razu odnotowane przez wychowawcę/nauczyciela w dzienniku zajęć ucznia/wychowanka lub/i                 

w odpowiednim zeszycie umieszczonym w sekretariacie Ośrodka.  

4. Dopuszcza się wcześniejsze wyjście/wjazd ucznia/wychowanka po ustnym zwolnieniu, w formie 

rozmowy telefonicznej. Proceder ten dotyczy tylko rozmowy rodzica/opiekuna prawnego                         

z wychowawcą klasy/grupy lub członkiem Dyrekcji. Informacja o udzielonej zgodzie winna znaleźć się 

niezwłocznie, po jej wyrażeniu, w formie pisemnej, w dzienniku zajęć ucznia/wychowanka oraz                      

w zeszycie wcześniejszych wyjść ucznia ze szkoły/internatu, umieszczonym w sekretariacie Ośrodka. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY                     

W SYTUACJI SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA OŚRODKA PRZEZ 

UCZNIA/WYCHOWANKA 

 

Uczeń/wychowanek bez zgody nauczyciela/wychowawcy klasy/grupy nie może opuścić klasy/grupy.    

 

 W sytuacji samowolnego  oddalenia się ucznia/wychowanka należy:  

1.Powiadomić o tym fakcie osobę z dyrekcji, właściwego przełożonego, który wydaje decyzję                  

o łączeniu klasy/grupy, z której samowolnie oddalił się uczeń z inną klasą/grupą. W tym czasie 

nauczyciel/wychowawca sprawdza czy uczeń/wychowanek nie przebywa na terenie Ośrodka, wypytuje 

nauczycieli/wychowawców lub uczniów/wychowanków czy coś  wiedzą w tej sprawie. 

2.Jeśli po powyższych zabiegach nadal nie ma ucznia/wychowanka i nie ma żadnej informacji                  

o tym gdzie mógł się oddalić, dyrektor poinformowany o sprawie telefonicznie powiadamia policję                 

o samowolnym oddaleniu się ucznia/wychowanka z Ośrodka, podając niezbędne informacje na jego 

temat (rysopis, znaki szczególne, jaką miał na sobie odzież i inne). Jednocześnie wychowawca 

klasy/grupy, z której jest  uczeń/wychowanek powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych 

o zaistniałej sytuacji. Odnotowuje ten fakt w dzienniku.  

3. W razie konieczności, nauczyciel/wychowawca zgłaszający zaginięcie, zgłasza się osobiście               

w jednostce policji, celem złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenia fotografii osoby 

poszukiwanej. 

4.W przypadku powrotu ucznia/wychowanka do Ośrodka, osoba poszukująca niezwłocznie, 

telefonicznie powiadamia o tym fakcie wszystkie osoby, które poinformowane były o zaginięciu 

ucznia/wychowanka (policję, rodziców/opiekunów prawnych, dyrekcję i inne). 

5.Z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia/wychowanka, który samowolnie oddalił 

się z Ośrodka, osoba poszukująca sporządza notatkę, którą przekazuje dyrekcji Ośrodka do zapoznania,                         

a następnie umieszcza ją w aktach ucznia/wychowanka. 

6. Wobec ucznia/wychowanka, który dopuścił się samodzielnego oddalenia, bez zgody pracowników 

Ośrodka, po przeprowadzonej rozmowie należy zastosować kary przewidziane w Statucie Ośrodka.  

7. W przypadku nie odnalezienia ucznia/wychowanka czynności poszukiwawcze są prowadzone przez 

jednostki oddelegowane do tego procederu (policja, straż itp.). W takiej sytuacji wszyscy 

nauczyciele/wychowawcy pozostają do dyspozycji w/w służb nawet w czasie wolnym od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA OŚRODKA W PRZYPADKU 

GDY SŁUŻBY Z INSTYTUCJI POMOCOWYCH  DOKONUJĄ ODEBRANNIA 

UCZNIA/WYCHOWANKA NA TERENIE PLACÓWKI 

1. Pracownik placówki pomocowej przedstawia się dyrektorowi/wicedyrektorowi Ośrodka i przedstawia 

powód przybycia. 

2. Dyrektor SOSW dla DMN weryfikuje dane podane przez pracownika poprzez wykonanie telefonu 

do danej placówki lub na podstawie przedstawionego dokumentu.  

3. Pedagog lub nauczyciel/wychowawca sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie pracownik 

służby instytucjonalnej  informuje   go   o   przyczynach   przybycia. 

4.Przy realizacji czynności związanych z przekazaniem nieletniego – ucznia/wychowanka na terenie 

Ośrodka należy zachować dyskrecję, nie nagłaśniając sprawy. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA OŚRODKA W PRZYPADKU 

GDY POLICJA DOKONUJE ZATRZYMANIA NIELETNIEGO 

UCZNIA/WYCHOWANKA NA TERENIE PLACÓWKI 

1.Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi Ośrodka powód przybycia                        

i okazuje się legitymacja służbową. 

2.Dyrektor SOSW dla DMN zapisuje  dane  osobowe i numer legitymacji  służbowej  policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji. 

3.Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia/wychowanka. 

4.Pedagog lub nauczyciel/wychowawca sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant   

informuje   go   o   przyczynach   przybycia   i   czynnościach,  jakie   zostaną wykonane w związku               

ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie. 

5.Dyrektor/wicedyrektor informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o podjętych działaniach 

względem ich dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną 

informację  i przesyła do miejsca ich zamieszkania. 

6. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców/opiekunów prawnych w przesłuchaniu nieletniego, 

dyrektor wyznacza wychowawcę klasy/grupy, nauczyciela, psychologa lub pedagoga do uczestnictwa                     

w czynnościach, które są przeprowadzane w Ośrodku lub w jednostce policji. 

7. W przypadku, gdy czynności policji wykonywane są w obecności pracownika Ośrodka poza terenem 

placówki, po ich zakończeniu policja odwozi do Ośrodka lub miejsca zamieszkania nieletniego ucznia                

z pracownikiem placówki. 

8. Pracownik Ośrodka ma obowiązek towarzyszyć nieletniemu do momentu przekazania nieletniego 

rodzicom/opiekunom prawnym. 

9.Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego – ucznia/wychowanka na terenie 

Ośrodka należy zachować dyskrecję, nie nagłaśniając sprawy. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI                                       

W PRZYPADKU AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH WOBEC UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW I WŁASNYCH 

DZIECI/PODOPIECZNYCH PRZEBYWAJĄCYCH  NA TERENIE OŚRODKA  

1. Każdy pracownik Ośrodka ma obowiązek reagowania na zachowania agresywne. W przypadku,                             

gdy pracownik jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej (np. rodzica) wobec 

ucznia/wychowanka  placówki lub własnego dziecka powinien: 

a) podjąć próbę przerwania zachowania agresywnego (werbalną lub fizyczną); 

b) powiadomić o tym fakcie dyrektora Ośrodka. 

 

2. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego dyrektor placówki 

zawiadamia o zdarzeniu policję. 
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PROCEDURA POSTĘPOWNIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY WOBEC 

DZIECI NIEODEBRANYCH PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH                 

Z PLACÓWKI 

1. Dziecko przebywające w Ośrodku nie może być pozostawione bez opieki. 

2. Rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek przekazać w formie pisemnej informacje                  

o tym, kto będzie odbierał dziecko po zajęciach, na początku każdego roku szkolnego wraz                     

z numerami telefonów do wszystkich wskazanych osób. 

3. Wychowawca/nauczyciel odpowiedzialny za dzieci przebywające w Ośrodku, w momencie ich odbioru 

przez rodziców lub opiekunów powinien potwierdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko oraz uzyskać 

zgodę tej osoby na odebranie ucznia/wychowanka. 

4. W przypadku gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka do wyznaczonej godziny 

wychowawca/ nauczyciel, minutę po wyznaczonym czasie: 

a) kontaktuje się (np. telefonicznie) z rodzicami bądź opiekunami dziecka, 

b) ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, 

c) w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami zgłasza policji 

nieodebranie dziecka, a tym samym zaniechanie wywiązania się z obowiązków rodzicielskich. 

5. O zaistniałym fakcie nauczyciel/wychowawca informuje bezpośredniego przełożonego. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI WOBEC 

RODZINY WSKAZUJĄCEJ NA NIEWYDOLNOŚĆ OPIEKUŃCZO–

WYCHOWAWCZĄ CO DO SWOICH DZIECI/PODOPIECZNYCH 

BĘDĄCYCH  UCZNIAMI/WYCHOWANKAMI OŚRODKA 

1. Nauczyciel, wychowawca klasy/grupy lub inna osoba z kręgu dziecka mająca informacje na temat 

zaniedbań wychowawczych bądź problemów socjalnych w rodzinie ucznia/wychowanka zgłasza 

problem pedagogowi. 

2. Wychowawca klasy/grupy, pedagog, psycholog pielęgniarka i dyrektor Ośrodka, obserwują                     

i diagnozują sytuację ucznia/wychowanka. 

3. Pedagog i wychowawca klasy/grupy rozmawiają z uczniem/wychowankiem w celu dokonania diagnozy 

potrzeb dziecka. 

4. Pedagog i wychowawca klasy/grupy kontaktują się z rodzicami lub opiekunami prawnymi 

ucznia/wychowanka: 

a) zapraszają rodziców do szkoły, celem zweryfikowania zgłoszonego problemu, 

b) odwiedzają dom rodzinny. 

 5. W razie braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia pedagog: 

a) poszukuje innych dróg kontaktu z opiekunami dziecka poprzez pracowników MOPS, GOPS, 

PCPR, kuratora sądowego, policję itp., 

b) w sytuacji poważnych zaniedbań ze strony rodziców/opiekunów prawnych dziecka, dyrekcja,                   

po zasięgnięciu opinii pedagoga, występuje do sądu rodzinnego o rozeznanie w sytuacji rodzinnej 

dziecka. 

6. Na spotkaniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia/wychowanka wychowawca klasy/grupy              

i pedagog przedstawiają ofertę pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej bądź prawnej. 

7. Z każdego spotkania z rodziną ucznia/wychowanka  pedagog sporządza notatkę i umieszcza   

     ją w aktach ucznia/wychowanka. 

8. Wychowawca klasy/grupy i pedagog utrzymują stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi  

ucznia i dbają, w miarę możliwości, o realizację wspólnych ustaleń. 

9. W sytuacji braku lub odmowy współpracy rodziców/opiekunów prawnych ucznia/wychowanka                            

z placówką, pedagog występuje z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia/wychowanka do sądu 

rodzinnego. 
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PROCEDURA POSTĘPOWNIA WOBEC NIETRZEŹWYCH, ODURZONYCH 

INNYMI ŚRODKAMI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ PO ODBIÓR DZIECI Z PLACÓWKI 

1. Pracownik Ośrodka  nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie podejrzanej  o znajdywanie  się 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

2. Pracownik Ośrodka nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu placówki i wzywa innego opiekuna 

dziecka lub inną osobę spokrewnioną z dzieckiem celem odebrania. 

3. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia placówki pracownik wzywa policję. 

4. O fakcie, zgłoszenia się rodzica lub opiekuna w stanie nietrzeźwym po odbiór dziecka należy 

bezzwłocznie powiadomić  wychowawcę klas/grupy, pedagoga i dyrekcję Ośrodka. 

5. W sytuacji, gdy w wyznaczonym czasie nie pojawi się po odbiór dziecka trzeźwy  

rodzic/opiekun, pracownik pedagogiczny lub dyrektor placówki wzywa policję. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI W SYTUACJI 

ZNALEZIENIA/WYKRYCIA BOMBY NA TERENIE OŚRODKA  

 

1.Należy zachować spokój.  

2.Nie wolno dotykać podejrzanego przedmiotu. 

3.Należy niezwłocznie powiadomić dyrektora Ośrodka oraz policję.  

4.Należy zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób umożliwiających dostęp 

osobom postronnym, głównie uczniom/wychowankom. Nie należy narażać ani siebie ani innych                                    

na niebezpieczeństwo. 

5.Dyrektor Ośrodka informuje o zagrożeniu personel placówki oraz uczniów/wychowanków w sposób                    

nie wywołujący paniki. 

6.Dyrektor Ośrodka zarządza ewakuację placówki zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

7.Uczniowie/wychowankowie powinni być poinstruowani w jaki sposób zabierają ze sobą rzeczy 

osobiste np. reklamówki, plecaki. 

8.Każdy nauczyciel/wychowawca zabezpiecza ważne dokumenty.  

9.Wskazany przez dyrektora Ośrodka pracownik obsługi ma za zadanie wyłączenie dopływu gazu                     

i prądu. 

10.Opuszczając pomieszczenia należy otworzyć okna i drzwi. 

11.Należy usunąć z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.  

12.Nie wolno w pobliżu podejrzanego ładunku używać urządzeń radiowych np. telefonów 

komórkowych. 

13.Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie wszyscy pracownicy placówki stosują się do ich 

zaleceń. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI W SYTUACJI 

POZYSKANIA INFORMACJI  O PODŁOŻENIU BOMBY NA TERENIE 

OŚRODKA  

 

1.Należy zachować spokój.  

2.Jeżeli jest to wiadomość telefoniczna: 

- słuchaj uważnie; 

-zapamiętaj jak najwięcej; 

-jeżeli istnieje taka możliwość nagrywaj rozmowę, jeżeli nie, spróbuj zapisywać informacje;  

-zwrócić uwagę na szczegóły wypowiedzi dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki            

w tle; 

-nigdy nie odkładaj pierwsza(y) słuchawki 

-jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego to zapisz ten numer.  

3.Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał, przekażesz ją policji.  

4.Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń, by wezwać policję. 

5.Dyrektor Ośrodka o zaistniałym fakcie informuje właściwy organ prowadzący placówkę..  

6.Dyrektor Ośrodka informuje o zagrożeniu personel Ośrodka oraz uczniów/wychowanków w sposób 

nie wywołujący paniki. 

7.Dyrektor Ośrodka zarządza ewakuację placówki zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

8.Uczniowie/wychowankowie powinni być poinstruowani w jaki sposób zabierają ze sobą rzeczy 

osobiste np. reklamówki, plecaki. 

9.Każdy nauczyciel/wychowawca zabezpiecza ważne dokumenty. 

10.Wskazany przez dyrektora Ośrodka pracownik obsługi ma za zadanie wyłączenie dopływu gazu                  

i prądu. 

10.W przypadku napotkania, odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.  

11.Należy ograniczyć dostęp osobom postronnym, ewakuację prowadzić tak, aby omijać miejsce 

położenia podejrzanego przedmiotu. 

12.Wskazany przez dyrektora Ośrodka pracownik dokonuje próby ustalenia właściciela przedmiotu.  

13.Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie wszyscy pracownicy placówki stosują się do ich 

zaleceń. 

 

 

 

 

 

 



str. 53 
 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI W SYTUACJI 

WYBUCHU BOMBY NA TERENIE OŚRODKA  

 

1.Należy zachować spokój.  

2. Nauczyciel/wychowawca ocenia sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnia się, 

jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch. 

3. Nauczyciel/wychowawca dzwoni po policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, nie czeka                          

na decyzje przełożonych. 

4. Nauczyciel/wychowawca udziela pierwszej pomocy najbardziej potrzebu jącym. 

5. Nauczyciel/wychowawca sprawdza bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie 

zarządza ewakuację grupy uczniów/wychowanków, nad którymi sprawował w tym czasie opiekę, 

zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

6. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenia, nauczyciel/wychowawca podejmuje 

działania odpowiednie do sytuacji. 

7. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie wszyscy pracownicy placówki stosują się do ich 

zaleceń. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO LUB/I 

WTARGNIĘCIA UZBROJONEGO NAPASTNIKA NA TEREN OŚRODKA 

 

NAPASTNIK: to osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się 

na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku. 

 

FORMA ALARMU: seria kilku jednosekundowych sygnałów dźwiękowych (syrena). 

 

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

 

1. Każdy z pracowników placówki, który zauważy zagrożenie (wtargnięcie napastnika na teren placówki) 

lub/i będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić lub/i otrzymał informację                    

o zagrożeniu podejmuje decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego. 

Wskazane jest aby w placówce znajdowały się dwa odrębne źródła alarmowania w różnych miejscach 

budynku: 

-dzwonek ręczny (korytarz Ośrodka I p. 121); 

-sygnały świetlne. 

2. Po usłyszeniu alarmu: (jeżeli jest możliwa ewakuacja) 

Uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia tylko w przypadku bezpośredniej 

bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia. Poruszaj się szybko, z dala od okien budynku. 

W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

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

- korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

- po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, 

- zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 

- udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, 

- ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 

-w przypadku złych warunków atmosferycznych, przeprowadź dzieci i młodzież do innego obiektu. 

3. Po usłyszeniu alarmu: (jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa): 

- zamknij drzwi,  

- zastaw drzwi ciężkimi meblami, ławkami, 

- wyłącz wszystkie światła, wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, 

- połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien, zachowaj ciszę, 

- jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym, 

- nie otwieraj nikomu drzwi, służby ratownicze zrobią to same. 
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4. Jeżeli jesteś bezpieczny to POWIADOM SŁUŻBY RATOWNICZE O WTARGNIĘCIU UZBROJONEGO 

NAPASTNIKA telefonicznie poprzez wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się 

dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać: (miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, informacje             

o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, liczbę napastników, opis wyglądu napastników, ilość i rodzaj broni, 

(palna, długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia wybuchowe), swoje imię i nazwisko,                    

numer telefonu, z którego dzwonisz). 

Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

Przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać. 

Jeżeli sytuacja nagle się zmieni to NALEŻY SZYBKO O TYM POWIADOMIĆ OPERATORA NUMERU 112 

LUB 997. 

5. Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe 

informacje, tj.: 

* ile osób opuściło budynek, 

* ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach, 

* pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, 

* gdzie ostatnio był widziany agresor, czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 

6. Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu 

bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie                    

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

7. Podczas działań służb ratowniczych: zachowaj spokój, stosuj się do wszystkich poleceń służb, nie 

trzymaj nic w rękach, nie zadawaj pytań podczas ewakuacji, unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących 

gestów itp., poddaj się kontroli bezpieczeństwa, jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub 

ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym. 

8. Odwołanie alarmu następuje tylko przez osobę kierującą akcją lub dyrektora Ośrodka. 

9. Po zakończeniu akcji: 

-sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek, 

-o braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję, 

-nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

-prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/opiekunów/osoby upoważnione. 

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie zostaniesz 

zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

WAŻNE NUMERY ALARMOWE: 

112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

999 Pogotowie Ratunkowe 

997 Policja 

987 Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego  
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI GDY NASTĄPIŁO 

SKAŻENIE BUDYNKÓW OŚRODKA  

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków 

chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych                      

w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać także z stosowania broni biologicznej (broń               

B, broń bakteriologiczna). W broni B ładunki bojowe są wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: 

bakteriami (wąglik, bruceloza etc.) wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), 

toksynami (rycyna, toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami.  
1.SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ 

- NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU, ZASŁYSZANA ROZMOWA NA ZEWNĄTRZ OŚRODKA 

 Należy wówczas:  

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie Ośrodka, a osoby przebywające na zewnątrz 

ewakuować do budynku przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru; 

 2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby-policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze 

potencjalnego ataku; 

 3) w budynku - zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację; 

 4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, watę, kwas 

octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające 

krążenie, spirytus do zmywania skóry; 

 5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka 

biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą 

zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji; 

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku; 

 7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych 

pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych; 

 8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi.  

2. SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ,                                 

A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ  

Należy wówczas: 

 1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy; 

 2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem; 

 3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów; 

 4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać 

do niego innych osób; 

 5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w Ośrodku-dyrektor Ośrodka, dyrektor 

Szkół, zastępcę dyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych, kierownika kształcenia zawodowego, 

kierownika ds. gospodarczych 
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 6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie placówki i ewakuować je w rejon ewakuacji, 

przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru. Rejonów ewakuacji powinno być kilka, 

znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał              

w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta 

przestrzeń; 

 7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby-policja, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze 

potencjalnego zagrożenia; 

 8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które 

miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka; 

9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb- 

policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń; 

 10) w obiekcie–budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory 

wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację; 

 11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości                   

ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji; 

 12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki-maski pyłowe, gazę, watę, kwas 

octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające 

krążenie, spirytus do zmywania skóry; 

 13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków 

biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń-częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą 

zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji; 

 14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku; 

 15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi.  

3.SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ,                                                               

A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA SUBSTANCJĘ 

LUB/I OGNISKA ZACHOROWAŃ 

Należy wtedy: 

 1)  nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy; 

 2) powiadomić osobę odpowiedzialną w Ośrodku za zarządzanie kryzysowe-dyrektor Ośrodka, dyrektor 

Szkół, zastępcę dyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych, kierownika kształcenia zawodowego, 

kierownika ds. gospodarczych; 

 3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się; 

 4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów;  

5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać 

do niego innych osób;  
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6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się bezpośrednio poza 

budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły; 

 7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby-policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze 

potencjalnego zagrożenia; 

 8) w Ośrodku zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a budynek 

szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia 

przygotowując się do ewentualnej kwarantanny; 

 9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY PRZY 

ORGANIZACJI JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI/WYJAZDU NA KONKURS/ 

ZAWODY SPORTOWE LUB INNE 

 

1. Wycieczki należy ująć we wrześniu bieżącego roku szkolnego w planie pracy opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktycznej Ośrodka. Plan ten jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.  

2.Należy sporządzić dokumentację wycieczki: 

-regulamin wycieczki; 

-harmonogram i kartę wycieczki; 

-program wycieczki; 

-wykaz uczestników; 

-zgody rodziców (patrz pkt 8); 

-formularz protokołu powypadkowego. 

3. Kierownik wycieczki ma obowiązek zapoznać uczniów/wychowanków i ich rodziców/opiekunów 

prawnych z jej regulaminem przed wyjazdem. 

4.Osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu przekazuje do zatwierdzenia wypełnioną kartę 

wycieczki i oddaje ją swojemu bezpośredniemu przełożonemu na co najmniej trzy dni przed 

planowanym wyjazdem. 

5.Osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu informuje intendentkę na co najmniej trzy dni przed 

planowanym wyjazdem  o ilości potrzebnego prowiantu. 

6.Nauczyciel/wychowawca wyjeżdżający zgłasza dwa dni przed planowaną datą wyjazdu dyrektor               

ds. opiekuńczo–wychowawczych ilość osób nocujących w internacie przed wyjazdem i po powrocie             

z wycieczki oraz dokładną datę i godzinę wyjazdu i powrotu.  

7.Organizator w dniu wyjazdu pobiera suchy prowiant z kuchni. 

8.Rodzic/opiekun prawny  musi być poinformowany o wyjeździe dziecka na wycieczkę itp. tydzień 

przed wyjazdem. Pisemna zgoda jest w drukach wypełnianych na początku września bieżącego roku 

szkolnego przez rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku jej braku należy poprosić                                       

o pisemną zgodę. 

9.Każdy wyjazd opiekunów (nauczycieli/wychowawców) powinien być potwierdzony delegacją. 

Wyjątkiem jest wyjazd busem szkolnym, gdzie kierowca ma delegację.  

10. Podczas trwania imprezy należy potwierdzić pieczęcią i/lub podpisem osoby kompetentnej, 

obecność we wskazanym w harmonogramie miejscu, zamieszczając adnotację na karcie wycieczki.  

 

 

 

 



str. 60 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY PRZY 

ORGANIZACJI KILKUDNIOWEJ WYCIECZKI/WYJAZDU NA KONKURS/ 

ZAWODY SPORTOWE LUB INNE 

1. Wycieczki i inne wyjazdy należy ująć we wrześniu bieżącego roku szkolnego w planie pracy 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej Ośrodka. Plan ten jest zatwierdzany przez Radę 

Pedagogiczną Ośrodka. 

2.Należy sporządzić dokumentację wycieczki: 

-regulamin wycieczki; 

-harmonogram i kartę wycieczki; 

-program wycieczki; 

-wykaz uczestników; 

-zgody rodziców; 

-formularz protokołu powypadkowego. 

3. Kierownik wycieczki ma obowiązek zapoznać uczniów/wychowanków i ich rodziców/opiekunów 

prawnych z jej regulaminem przed wyjazdem. 

4.Osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu przekazuje do zatwierdzenia wypełnioną kartę 

wycieczki i oddaje ją swojemu bezpośredniemu przełożonemu na co najmniej trzy dni przed 

planowanym wyjazdem. 

5.Osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu informuje intendentkę na co najmniej trzy dni przed 

planowanym wyjazdem  o ilości potrzebnego prowiantu. 

6.Nauczyciel/wychowawca wyjeżdżający zgłasza dwa dni przed planowaną datą wyjazdu dyrektor             

ds. opiekuńczo–wychowawczych ilość osób nocujących w internacie przed wyjazdem                          

i po powrocie z wycieczki oraz dokładną datę i godzinę wyjazdu i powrotu.  

*W wyjątkowych sytuacjach tydzień przed planowanym wyjazdem organizator uzgadnia                            

z dyrektorem Ośrodka i dyrektor ds. opiekuńczo–wychowawczych pobyt wychowanka                       

w internacie w czasie weekendu przed lub po powrocie z wycieczki.  

7.Organizator w dniu wyjazdu pobiera suchy prowiant z kuchni. 

8.Rodzic/opiekun prawny  musi być poinformowany o wyjeździe dziecka na wycieczkę itp. na dwa 

tygodnie przed datą jej rozpoczęcia i wyrażana pisemną zgodę na udział swojego 

dziecka/podopiecznego w planowanej imprezie. 

9.Każdy wyjazd opiekunów (nauczycieli/wychowawców) powinien być potwierdzony delegacją . 

Wyjątkiem jest wyjazd busem szkolnym, gdzie kierowca ma delegację.  

10. Podczas trwania imprezy należy potwierdzić pieczęcią i/lub podpisem osoby kompetentnej, 

obecność we wskazanym w harmonogramie miejscu, zamieszczając adnotację na karcie wycieczki.  
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Procedura postępowania w czasie pandemii i na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem                                            

w SOSW dla DMN w Sławnie 

Wszystkich pracowników SOSW dla DMN w Sławnie obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i higieny oraz ograniczeń przedstawianych i aktualizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministra Edukacji Narodowej oraz niniejsze procedury. 

1.Każdy pracownik Ośrodka przestrzega podstawowych zasad związanych z przeciwdziałaniem, 

zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.  

2.Pracownik Ośrodka, który przebywał w miejscach zagrożonych koronawirusem i ma objawy choroby, 

stosuje się do zaleceń ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego.  

3.Jeżeli po powrocie z zagrożonych zakażeniem miejsc był w pracy i ma objawy chorobowe, zgłasza 

zaistniałą sytuację Dyrektorowi.  

 Obowiązki nauczycieli szkoły:  

1.Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami                       

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń                     

i wskazówek przełożonych oraz współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

2.Prowadzenie zajęć dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym: obowiązku częstego 

mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła, noszenia maseczki, ochrony podczas kaszlu i kichania, 

wietrzenia pomieszczeń. 

3.Częste przypominanie uczniom/wychowankom o konieczności mycia rąk.  

4.W przypadku dziecka zgłaszającego złe samopoczucie (gorączka, kaszel, duszność, problemy                           

z oddychaniem)  przeprowadzenie wywiadu, czy dziecko przebywało w ciągu ostatnich 14 dni w rejonach 

zagrożonych koronawirusem lub miało kontakt z osobą zarażoną. Potwierdzenie informacji przez dziecko 

zostaje przekazane przez nauczyciela Dyrekcji oraz wzywa on rodziców/opiekunów prawnych celem 

odebrania dziecka/podopiecznego.  

5.Jeżeli uczeń zaprzecza powyższemu, nauczyciel postępuje zgodnie z poniższymi wskazaniami: 
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a. problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów/wychowanków podczas wybranej jednostki 

lekcyjnej/zajęć, a w szczególności: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, nauczyciel 

przedmiotu zgłasza wychowawcy klasy. Podczas jego nieobecności pedagogowi/psychologowi lub/i 

Dyrekcji oraz informuje o tym fakcie telefonicznie jego/jej rodziców/opiekunów prawnych oraz umieszcza 

ucznia w klasie w odpowiednim dystansie do innych uczniów, nakazując założenie maseczki. 

Nauczyciel kontroluje stan samopoczucia ucznia do czasu przekazania dziecka osobie kompetentnej                    

do sprawowania opieki (rodzic/opiekun prawny). W żadnym wypadku nie może kontrolować stanu zdrowia 

ucznia inny uczeń; 

b. jeżeli uczniem zajmuje się pielęgniarka to w jej gestii, po rozmowie z uczniem i udzieleniu pomocy, leży 

zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych oraz opieka nad nim do czasu przybycia rodzica/opiekuna.  

c. osoba sprawująca kontrolę nad dzieckiem jest zobowiązania do przekazania informacji o wszystkich 

czynnościach jakie zostały wykonane wobec dziecka, kolejnej osobie przejmującej nad nim opiekę, 

rodzicom/opiekunom prawnym oraz służbie medycznej. 

d. stany nagłe-natychmiastowa interwencja lekarska, wezwanie karetki pogotowia. W przypadku,                         

gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej 

nauczyciel/wychowawca/dyrekcja/pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do podjęcia działań 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki 

pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców/opiekunów 

prawnych o złym stanie zdrowia dziecka. 

 

6.Nauczyciele przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy.  

 

7.Nauczyciel jest zobowiązany każdorazowo do dezynfekcji sprzętów i materiałów wykorzystywanych 

podczas lekcji/zajęć. 

 

8.Nauczyciele ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum. 

 

9.Przekazanie bieżących informacji pomiędzy nauczycielami szkoły, kontaktowanie się z innymi 

pracownikami ośrodka odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego oraz w maseczkach.  

 

10.W przypadku wystąpienia w trakcie pracy jakichkolwiek objawów chorobowych u nauczyciela,  

pracownika szkoły jego obowiązkiem jest bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie dyrektor szkół oraz 

odizolowanie się od wychowanków i innych pracowników.  

 

11. Nauczycielom przydziela się dodatkowe zadania na czas obowiązywania niniejszych procedur, to jest:  
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-wyjaśnianie i częste przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole,                    

a w szczególności:  

a) nie podawania ręki na powitanie, 

b) pilnowania częstego i regularnego mycia i dezynfekcji rąk przez uczniów,  

c) zwracania uwagi uczniom na nie dotykanie przez nich oczu, nosa i ust,  

d) uczenia zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy łokciem 

lub chusteczką),  

e) unikania organizowania większego skupiska uczniów.  

 

12.Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dawanie przykładu własną osobą poprzez stosowanie                           

i respektowanie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-19.  

 

 Obowiązki uczniów:  

1.Uczeń przychodzi/przyjeżdża do szkoły tylko wówczas, gdy jego stan zdrowia nie budzi żadnych 

zastrzeżeń. 

2.Przed wejściem do szkoły, w poniedziałki, w wyznaczonym miejscu, ma mierzoną temperaturę, porusza 

się w budynku w maseczce. Po rozebraniu się i zmianie obuwia udaje się bezpośrednio pod klasę, w której 

ma zajęcia.  

3.W przypadku stwierdzenia przez osobę mierzącą temperaturę znacznego jej podwyższenia (powyżej 38) 

uczeń zostaje odesłany do domu/placówki. Osoba  mierząca temperaturę (przed godziną 8
00

) odsyła ucznia 

do busa, domu, placówki zapisując jej/jego imię i nazwisko na liście, którą przekazuje do sekretariatu celem 

przekazania informacji do rodziców/opiekunów prawnych.  

4.W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczeń zgłasza zaistniały fakt nauczycielowi/ wychowawcy, 

z którym aktualnie przebywa.  

5.Przestrzega podstawowych zasad higieny oraz mycia rąk zgodnie z instrukcjami, które znajdują się                  

we wskazanych miejscach w szkole.  

6.Podczas przerw śródlekcyjnych oraz poza pomieszczeniem klasy uczeń porusza się                                            

w maseczce. Uczniowie muszą być zabezpieczeni we własne maseczki. 
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 Obowiązki wychowawców internatu: 

1.Do budynku internatu nie mogą wejść osoby niebędące pracownikami SOSW dla DMN w Sławnie i jego 

mieszkańcami. 

 

2.Wychowankowie przyjeżdżający w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia będący jego początkiem)                 

do internatu wchodzą do budynku pojedynczo. Mają mierzoną temperaturę, w przypadku stwierdzenia 

znacznie podwyższonej temperatury wychowanek zostaje odesłany do domu przez osobę mierzącą 

temperaturę, zgodnie z zapisami pkt.3 „Obowiązki uczniów”. 

 

3.Osoby towarzyszące wychowankom w trakcie ich przyjazdu lub odjazdu nie powinny wejść do internatu, 

chyba że w szczególnych przypadkach, uzyskają zgodę dyrektor ds. wychowawczo-opiekuńczych                          

i zachowają przy tym zasady reżimu sanitarnego. 

 

4.W przypadku zaobserwowania u wychowanka, wychowawcy, pracownika internatu nasilonych objawów 

chorobowych gorączki, kataru, kaszlu itp. zostaje on odizolowany od pozostałych wychowanków, 

pracowników poprzez umieszczenie go w odizolowanym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący, wskazanym przez Dyrektor ds. wychowawczo-opiekuńczych oraz 

zostaje wdrożona procedura postępowania dotycząca zarażenia koronawirusem. Zawiadamia się 

rodziców/opiekunów prawnych, Dyrektor ds. wychowawczo-opiekuńczych i Dyrektor Ośrodka, który 

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie.   

 

5.Wychowawców obowiązuje:  

1) mierzenie, w razie potrzeby, temperatury wychowankom bezdotykowym termometrem podczas 

kwaterowania oraz wieczorem w następnych dniach pobytu w internacie,  

2) noszenie maseczek,  

3) noszenie rękawiczek jednorazowych lub częste mycie lub/i dezynfekowanie rąk,  

4) zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby - co najmniej dwumetrowej, 

5) dbanie o higienę własną oraz pomieszczeń socjalnych.   

 

6.Wychowawcy i pracownicy internatu zobowiązani są wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami               

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń                      

i wskazówek przełożonych oraz współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.   

 

7.Wychowawcy i pracownicy internatu przebywają w internacie wyłącznie w godzinach świadczenia pracy.  
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8.Wychowawcy przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy.  

 

9.Wychowawcy ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum.  

 

10.W przypadku wystąpienia w trakcie pracy jakichkolwiek objawów chorobowych u wychowawcy oraz 

pracownika internatu jego obowiązkiem jest bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie Dyrektor                         

ds. wychowawczo-opiekuńczych oraz odizolowanie się od wychowanków i innych pracowników.  

 

11.Wychowawcy oraz pracownicy internatu podczas kontaktu z wychowankami mają założone stale 

maseczki.  

 

12.Przy każdorazowym wejściu do internatu lub na stołówkę wychowawców oraz pracowników obowiązuje 

dezynfekcja rąk.  

 

13.Wychowawca, wciągu tygodnia nauki szkolnej, do internatu wpuszcza tylko wychowanka, osoby 

towarzyszące przebywają na zewnątrz.  

 

14.Wychowawcy i pracownicy internatu nie mogą wpuszczać do internatu osób trzecich.  

 

15.Obowiązkiem wychowawców jest każdorazowe dezynfekowanie kluczy, które były używane przez 

wychowanków.  

 

16.Wychowawcy sprawującemu opiekę nad wychowankami przydziela się dodatkowe zadania na czas 

obowiązywania niniejszych procedur, to jest:  

1)wyjaśnianie i częste przypominanie wychowankom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących                     

w internacie,  

2)organizowanie opieki nad wychowankami w czasie pobytu w internacie w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo wychowankom i sobie – w tym:  

a) nie podawanie ręki na powitanie pomiędzy wychowankami, 

b) pilnowanie częstego i regularnego mycia oraz dezynfekcji rąk przez wychowanków,  

c) zwracanie uwagi wychowankom na nie dotykanie przez nich oczu, nosa i ust,  

d) uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy łokciem 

lub chusteczką),  

e) unikanie organizowania większego skupiska wychowanków. 
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17.Obowiązkiem każdego wychowawcy jest dawanie przykładu własną osobą poprzez stosowanie                           

i respektowanie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-19. 

 

18.W świetlicach grup znajdują się dodatkowe środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, płyn 

dezynfekcyjny oraz maseczki jednorazowe.  

 

19.Pomieszczenie, w którym pracują wychowawcy powinno być po zakończeniu dyżuru wywietrzone.  

 

20.Podczas trwania dyżuru obowiązuje zachowanie wszelkiej ostrożności z uwzględnieniem ograniczenia 

kontaktów społecznych.  

 

21.Przekazanie dyżuru pomiędzy wychowawcami, kontaktowanie się z innymi pracownikami odbywa się             

z zachowaniem dystansu społecznego oraz odbywa się w maseczkach.  

 

 Obowiązki wychowanków w internacie:  

1.Do internatu mogą zgłaszać się tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną oraz ci, którzy w ciągu ostatnich czternastu dni nie mieli kontaktu z żadną osobą zarażoną, 

przebywającą w kwarantannie lub izolacji. 

 

2.W internacie poza pokojem/świetlicą obowiązuje poruszanie się w maseczkach.   

 

3.Wychowankowie muszą być zabezpieczeni we własne maseczki.  

 

4.Przy każdorazowym wejściu do internatu lub na stołówkę wychowanka obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 

5.W przypadku wystąpienia w trakcie pobytu jakikolwiek objawów chorobowych obowiązkiem 

wychowanka jest zgłoszenie tego faktu wychowawcy grupy. 

 

6.Dla wychowanków zagwarantowano wyżywienie w formie śniadania, obiadu oraz kolacji.  

 

7.Wychowankowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku.  

 

8.Każdy wychowanek zajmuje wyznaczone miejsce przy stole w jadalni na cały czas pobytu w internacie.  
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9.Wszystkie posiłki są porcjowane i wydawane przez obsługę.  

 

10.Wyjście z internatu wychowanka odbywa się tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga 

uzgodnienia z wychowawcą.  

 

11.Każde wyjście z internatu wychowanek zobowiązany jest odnotować w zeszycie wyjść.  

 

12.Zabrania się zapraszania gości do internatu.  

 

13. Zabrania się spotkań towarzyskich na terenie internatu.  

 

14.Po zakończonym pobycie w internacie, w piątek lub inny dzień tygodnia, wychowanek zabiera wszystkie 

swoje rzeczy i zdaje klucz dyżurującemu wychowawcy.  

 

 Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych: 

 1.Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz 

przyprowadzania/przywożenia/posyłania do szkoły lub/i internatu dziecka, którego stan zdrowia nie budzi 

żadnych zastrzeżeń.  

2.Jeżeli ktoś z rodziny/bliskich powrócił z rejonów zagrożonych koronawirusem lub miał kontakt                 

z osobą zarażoną, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych głównego 

inspektora sanitarnego oraz ministra zdrowia. 

 3.W sytuacji, gdy uczeń/wychowanek po powrocie z zagrożonych miejsc uczęszczał do szkoły/i mieszkał  

w internacie, a ma objawy choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym 

Dyrekcję. 

4.Wychowankowie pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani                   

są do systematycznego przekazywania wychowawcom istotnych informacji o stanie zdrowia 

ucznia/wychowanka, w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w Ośrodku. 

 

5.Rodzice /opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Ośrodka, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
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b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                                              

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

 Zasady podczas posiłków: 

1.Przy każdorazowym wejściu do stołówki nauczyciel/wychowawca, uczeń/wychowanek zobowiązany jest 

do  dezynfekcji rąk oraz jest on ubrany w maseczkę.  

 

2. I śniadanie: 

a) wychowankowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 

b) wychowawca grupy sprawuje opiekę nad wychowankami z zachowaniem bezpiecznego dystansu 

społecznego oraz jest zabezpieczony w maseczkę; 

c) wychowankom wolno samodzielnie poruszać się w jadalni tylko i wyłącznie w celu odebrania posiłku 

oraz oddania naczyń po posiłku do okienka, w tym czasie mają zasłonięte usta i nos maseczką; 

d) po zakończonym posiłku wychowankowie wkładają maseczki i opuszczają jadalnię, dezynfekują/ myją 

ręce po posiłku. 

 

3. II śniadanie: 

a) uczniowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 

b) nauczyciel dyżurujący sprawuje opiekę nad uczniami z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego 

oraz jest zabezpieczony w maseczkę; 

c) wychowankom wolno samodzielnie poruszać się w jadalni tylko i wyłącznie w celu odebrania posiłku 

oraz oddania naczyń po posiłku do okienka, w tym czasie mają zasłonięte usta i nos maseczką; 

d) po zakończonym posiłku uczniowie wkładają maseczki i opuszczają jadalnię, dezynfekują/ myją ręce po 

posiłku. 

 

4. Obiad: 

a) uczniowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 

b) nauczyciel dyżurujący/wychowawca/nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu społecznego oraz jest zabezpieczony w maseczkę; 

c) uczniom wolno samodzielnie poruszać się w jadalni tylko i wyłącznie w celu odebrania posiłku oraz 

oddania naczyń po posiłku do okienka, w tym czasie mają zasłonięte usta i nos maseczką; 
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d) po zakończonym posiłku uczniowie wkładają maseczki i opuszczają jadalnię, dezynfekują/ myją ręce po 

posiłku. 

 

5. Kolacja: 

a) wychowankowie zajmują co drugie miejsce przy stole; 

b) wychowawca grupy sprawuje opiekę nad wychowankami z zachowaniem bezpiecznego dystansu 

społecznego oraz jest zabezpieczony w maseczkę; 

c) wychowankom wolno samodzielnie poruszać się w jadalni tylko i wyłącznie w celu odebrania posiłku 

oraz oddania naczyń po posiłku do okienka, w tym czasie mają zasłonięte usta i nos maseczką; 

d) po zakończonym posiłku wychowankowie wkładają maseczki i opuszczają jadalnię, dezynfekują/ myją 

ręce po posiłku. 

 

 Obowiązki Dyrektora Ośrodka: 

1.Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii. 

2.Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

3.Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4.Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 

o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki 

poprzez umieszczenie procedur na stronie szkoły: www.oswslawno.com 

5.Zapewnia codzienną dezynfekcję placówki.  

6.W razie potrzeby współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stosuje się do ich zaleceń.  

7.Na bieżąco informuje rodziców/opiekunów prawnych o wydawanych zaleceniach głównego inspektora 

sanitarnego lub ministra zdrowia.  

8.Udziela rodzicom/opiekunom prawnym informacji o podjętych działaniach w przypadku potwierdzonego 

koronawirusa. 

 Obowiązki pracowników obsługi:  

1.Pracownicy Ośrodka dbają o czystość pomieszczeń, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.  



str. 70 
 

2.Systematycznie myją ciepłą wodą z detergentem lub płynem dezynfekującym wszystkie urządzenia 

sanitarne, poręcze, drzwi, klamki, ławki, krzesełka, podłogę.  

3.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

między sobą,  z uczniami/wychowankami oraz nauczycielami/wychowawcami do koniecznego minimum. 

 

4.Wykonują zalecenia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 Zasady korzystania z pokojów nauczycielskich: 

1.W pokoju nauczycielskim mogą przebywać maxymalnie 4 osoby. 

 

2.Nauczyciele/wychowawcy przebywający w pokoju nauczycielskim ograniczają kontakty interpersonalne 

oraz czynności służbowe do minimum. 

 

3.W pokojach nauczycielskich dostępne są środki do dezynfekcji, które należy systematycznie używać. 

 

4.Przed opuszczeniem pomieszczenia należy otworzyć okno celem wywietrzenia.   

 

 Zasady korzystania z biblioteki: 

1.Jednorazowo w bibliotece może znajdować się 5 osób, w tym nauczyciel bibliotekarz. 

 

2.Po wejściu do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zabezpieczenie ust i nosa maseczką. 

 

3.Pomieszczenie jest codziennie dezynfekowane i systematycznie wietrzone. 

 

4.Wolny dostęp do księgozbioru jest wstrzymany. Książki i czasopisma podaje bezpośrednio nauczyciel 

bibliotekarz. 

 

5.Materiały biblioteczne oddawane do biblioteki przechodzą 1-tygodniową kwarantannę. Są odłożone                   

do kartonów. 

 

6.Nauczyciel bibliotekarz odbiera zbiory biblioteczne od uczniów/nauczycieli i każdorazowo                                 

po tej czynności dezynfekuje ręce lub zabezpiecza się nosząc jednorazowe rękawiczki. 
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7.Nauczyciel bibliotekarz ustala z Dyrektor Szkół i wychowawcami klas zasady zwrotu książek                              

i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

 

8.Wychowawcy klas powiadamiają rodziców/opiekunów prawnych przez dziennik elektroniczny lub inne 

kanały kontaktu o terminach zwrotu książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub 

zapłacenia za książki. 

 

9.Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców/opiekunów prawnych w ustalone przez 

dyrektora, wychowawcę, bibliotekarza określone dni, w celu uniknięcia grupowania się osób. 

 

10.Uczeń/rodzic/opiekun prawny, który dokonuje zwrotu książek lub/i podręczników musi być                               

w maseczce. 

 

 Zasady funkcjonowania świetlicy dziennej: 

1. W świetlicy uczniowie przebywają w maseczkach. 

 

2. W świetlicy może przebywać 9 osób, w tym nauczyciel świetlicy dziennej. 

 

3.Pomieszczenie oraz dostępne gry i zabawki edukacyjne są dezynfekowane na bieżąco, zgodnie z ilością 

zmian dzieci przebywających w świetlicy. 

 

4.Obowiązki pracy wychowawcy świetlicy dziennej, w reżimie sanitarnym, są takie same jak te dla 

nauczyciela szkoły.   

 

 Dodatkowo: 

W Ośrodku są wywieszone plakaty informujące o zasadach prawidłowego mycia rąk oraz dozowniki                       

z płynem do dezynfekcji, do których stosowania wszyscy bezwzględnie są zobowiązani. 

 

Przy wejściach do Ośrodka są zamontowane automaty mierzące temperaturę.  

 

Niniejsze procedury wywiesza się na tablicach informacyjnych w pokojach nauczycielskich szkół i internatu 

oraz publikuje na stronie internetowej placówki www.osw.slawno.pl.  
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Powyższe procedury postępowania w czasie pandemii i na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem w SOSW dla DMN w Sławnie zostały opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ  

i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021r. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-

ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r (data dostępu 01.09.2021r.) 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OBSZARZE UDZIELANIA POMOCY 

 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOWI/WYCHOWANKOWI 

 

1. Do zadań wszystkich pracowników pedagogicznych Ośrodka należy w obszarze pomocy psychologiczno-

pedagogicznej:  

-rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów/wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów/wychowanków; 

-rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  

w przedszkolu, szkole i placówce; 

-podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału rozwojowego 

ucznia/wychowanka i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa  

w życiu przedszkola/szkoły/placówki oraz w środowisku społecznym; 

-podejmowanie działań mających na celu podnoszenie efektywności uczenia się  

i poprawy funkcjonowania uczniów/wychowanków. 

 

2. Szczegółowe zadania wychowawców klas - koordynatorów ds. organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów/wychowanków: 

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom z jego klasy, a w tym przede 

wszystkim opracowywanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i zakresów, form, sposobów oraz okresu udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

2) wnioskuje o objęcie ucznia  pomocą psychologiczno–pedagogiczną,  

3) ustala terminy spotkań zespołu klasowego, 

4) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia rozpoznaje 

indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz czynniki środowiskowe, 

mające wpływ na funkcjonowanie ucznia, 

5) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia proponuje formy 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla danego ucznia, 

6) pisemnie informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną o ustalonych formach pomocy, 

7) monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

8) w każdym półroczu, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

9) przekazuje pisemną informację rodzicom/opiekunom prawnym ucznia o terminie każdego spotkania 

zespołu i możliwości uczestniczenia w nim; 

10) sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z poniższą 
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procedurą, 

11) na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami, wychowawcami grupy w internacie 

rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia objętego pomocą psychologiczno–pedagogiczną. 

 

3. Szczegółowe zadania nauczycieli, wychowawców grup w internacie, specjalistów, podczas 

prowadzonych przez nich zajęć: 

1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz czynniki 

środowiskowe, mające wpływ na funkcjonowanie ucznia/wychowanka; 

2) uczestniczą aktywnie w procesie tworzenia i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom, 

a w tym przede wszystkim biorą udział w opracowywaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu 

Funkcjonowania ucznia, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i zakresów, form, 

sposobów oraz okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów/wychowanków; 

4) rozpoznają  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów/wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola, 

szkoły, placówki; 

5) informują wychowawcę klasy o frekwencji ucznia/wychowanka na prowadzonych przez siebie zajęciach 

w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

6) respektują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustaleniach zespołu ds. pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej, 

7) w każdym półroczu, wspólnie z wychowawcą dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej. 
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Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub/i stosowania 

przemocy wobec dzieci i młodzieży przez osoby dorosłe (w tym rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka) 

Rolę i zadania nauczycieli oraz szkolnych specjalistów w zakresie udzielania pomocy dziecku określa 

Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, jak też 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania                       

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Odpowiedzialność nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników 

niebędących nauczycielami za pomoc dzieciom krzywdzonym wynika również z innych przepisów prawa, 

m.in. Kodeksu postępowania karnego–art. 304, Kodeksu karnego–art.162, Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, art. 12, Kodeksu postępowania cywilnego–art. 572, Konwencji o Prawach Dziecka.  

 

1.W przypadku uzyskania informacji lub zaobserwowania, że dziecko, będące wychowankiem/uczniem 

Ośrodka, które, nie ukończyło 18 lat, jest ofiarą przemocy nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę 

służbową (załącznik 1) oraz przekazuje uzyskaną informację w sposób ustny Dyrektor Ośrodka                              

i wychowawcy klasy/grupy.     

-jeżeli rodzic/opiekun prawny jest obecny podczas faktu zauważenia/zaobserwowania symptomów/śladów 

przemocy notatka służbowa napisana powinna być w obecności rodzica/opiekuna prawnego, który jej treść  

potwierdzi własnoręcznym podpisem.  

2.Notatkę służbową należy w trybie pilnym przekazać Dyrektor Ośrodka. W razie nieobecności Dyrektor 

Ośrodka pozostawić Dyrektor Szkół lub Dyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych.  

3.Dyrektor Ośrodka, po analizie notatki lub/i zdjęcia wskazuje pracowników pedagogicznych Ośrodka, 

którzy nadzorują dalszą drogę postępowania wobec dziecka.  

Ze wszystkich działań wykonywanych przez wskazanych pracowników pedagogicznych  są sporządzane 

notatki służbowe (załącznik 2), przekazywane na bieżąco do zapoznania Dyrektor Ośrodka.  

 

4. W przypadku kolejnego zdarzenia dotyczącego tego samego dziecka postępowanie jest identyczne jak             

w pkt. 1. Następnie Dyrektor Ośrodka zwołuje w trybie pilnym zespół wychowawczy, w którym biorą udział 

Dyrektor Szkół, Dyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych, wychowawca klasy i grupy dziecka, 

pielęgniarka szkolna, psycholog lub/i pedagog, nauczyciel/wychowawca, który sporządził notatkę służbową. 

5. Podczas spotkania zespół opracowuje plan dalszego postępowania wobec zaistniałej sytuacji.                          

Na posiedzeniu zostaje także wprowadzona karta interwencji (załącznik 3).  

6.W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, jest pełnoletni (18+), jest ofiarą przemocy 



str. 76 
 

nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową (załącznik 1) i przekazuje uzyskaną informację                  

w sposób ustny Dyrektor Ośrodka oraz wychowawcy klasy/grupy.  

7. Dyrektor Ośrodka po otrzymaniu ustnej informacji i po analizie notatki służbowej wskazuje dalszą drogę 

postępowania wobec pełnoletniego wychowanka. Sprawę do koordynowania przekazuje wskazanemu 

pracownikowi pedagogicznemu, który ze wszystkich podejmowanych działań sporządza notatki służbowe 

(załącznik2) i przekazuje je na bieżąco do zapoznania Dyrektor Ośrodka.  

8.W przypadku zdiagnozowania/zauważenia bezpośredniego zagrożenia zdrowa lub życia każdego 

ucznia/wychowanka Ośrodka, zarówno niepełnoletniego jaki i pełnoletniego 

wychowawca/nauczyciel/pracownik niepedagogiczny Ośrodka wzywa karetkę pogotowia oraz równolegle 

powiadamia o sytuacji Dyrektor Ośrodka i Policję. 

Następnie Dyrektor Ośrodka zwołuje w trybie pilnym zespół wychowawczy, w którym biorą udział 

Dyrektor Szkół, Dyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych, wychowawca klasy i grupy dziecka, 

pielęgniarka szkolna, psycholog lub/i pedagog, nauczyciel/wychowawca, który podjął działania. Podejmują 

oni dalsze decyzje co do zawiadomienia Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa, Sądu 

Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz pracownika socjalnego w rejonie zamieszkania ucznia 

o zaistniałej sytuacji. 

*Informacje pomocnicze dotyczące terminu „symptomów stosowania przemocy wobec dziecka”: 

 Behawioralne symptomy i obrażenia mogące świadczyć o stosowaniu przemocy fizycznej 

wobec dziecka: 

 poszukiwanie przez dziecko stałej uwagi nauczyciela, ciągłe zwracanie na siebie uwagi; 

 tzw. ciągle czepianie się, „lepienie się" do dorosłych; 

 tzw. „zimne wyczekiwanie" polegające na tym, iż dziecko stale obserwuje dorosłych, aby modyfikować 

swoje zachowanie, w celu uniknięcia ewentualnej przemocy; 

 ciągły tzw. „niemądry" uśmiech, stosowany przez dzieci, by wydać się bardziej przyjaznymi; 

 postawa nadmiernie narzekająca; 

 postawy ekstremalne : wrogość, agresja, napady złości - nadmierna uległość, wycofywanie się; 

 zbyt pośpieszne przepraszanie; 

 nie reagowanie płaczem na ból; 

 brak reakcji na płacz innych; 

 wyraźny brak radości życia; 

 opory przed rozbieraniem się np. na lekcjach wychowania fizycznego lub do badania lekarskiego; 

 lęk przed powrotem do domu, wyrażanie niechęci do powrotu; 

 wyrażanie lęku przed rodzicami; 

 noszenie ubrań zakrywających kończyny górne i dolne nawet w upalne dni; 

 gwałtowne uniki (kulenie się), w odpowiedzi na próbę dotknięcia czy pogłaskania; 

 siniaki na częściach miękkich, w tym ślady szczypania ( policzki, brzuch, pośladki, ramiona, przedramię, 

łydki, uda); 

 

 siniaki w kształcie dłoni na policzkach i pośladkach; 

 siniaki po obu stronach ust lub policzków powstające wskutek silnego ucisku; 
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 siniaki po obu stronach małżowiny usznej lub naderwania i zniekształcenia małżowin; 

 siniaki i urazy geometryczne - o wyraźnym zarysie, wyraźnie zaznaczonych kształtach przedmiotów które 

zostały użyte do bicia ( paska, klamry, kabla, kija, patelni itp.); 

 siniaki na ramionach, łopatkach lub tułowiu ( rezultat silnego uścisku lub potrząsania dzieckiem ); 

 łukowate ślady wbijania paznokci; 

 długie i głębokie zadrapania, cięcia ( np. ostrzem brzytwy, nożem itp.); 

 tzw. podbite oczy; 

 ślady duszenia lub krępowania czy wiązania ( na szyi, nadgarstkach, w kostkach ); 

 uszkodzenia podniebienia i dziąseł - jako rezultat karmienia na siłę; 

 częste występowanie różnych oparzeń i śladów przypaleń, ślady oparzeń różne co do „wieku" 

 oparzenia nietypowych ( dla przypadkowych oparzeń ) części ciała: tułowia, twarzy, pośladków, grzbietu 

dłoni itp.; 

 okrągłe ślady poparzenia papierosem; 

 głębokie poparzenia o regularnych kształtach ( żelazko, lokówka, itp.); 

 ślady ugryzień posiadające wyraźny zarys zębów człowieka dorosłego; 

 łysienie lub tzw. łyse plamy - mogą być pourazowe, gdy rodzice ciągną dziecko za włosy, lub być 

wynikiem silnego stresu emocjonalnego; 

 wybite zęby, złamane żebra; 

 i inne. 

 Behawioralne symptomy i obrażenia mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne dziecka: 

 zbytnia erotyzacja dziecka, znajomość zachowań o seksualnym charakterze; 

 zachowania seksualne nietypowe dla wieku ( duża częstotliwość takich zachowań, ich kompulsywność, 

dokładne odwzorowywanie ); 

 prowokacyjne zachowania seksualne w stosunku do dorosłych jak i do rówieśników ( np. dotykanie 

genitaliów i zachęcanie do masturbacji, u starszych dzieci promiskuityzm ); 

 używanie nowych, niespotykanych dotąd nazw organów i czynności płciowych, obsceniczne wyrazy                       

i zwroty; 

 nadmierna, kompulsywna masturbacja powodując czasami nawet urazy fizyczne; 

 agresywne (przemocowe) zachowania seksualne wobec rówieśników, symulowanie w zabawach stosunków 

seksualnych, odgrywanie przemocy seksualnej na lalkach i zabawkach; 

 wypowiedzi, teksty pisane, rysunki o kontekście seksualnym; 

 wagarowanie, „porzucanie” szkoły; 

 wycofanie się z kontaktów społecznych, złe relacje z rówieśnikami; 

 generalny brak zaufania - dziecko nie ufa nikomu; 

 postawa obojętności wobec wszystkiego, uciekanie od rzeczywistości; 

 głębokie stany depresyjne, postawa stałego wycofania się; 

 zachowania regresywne, nieodpowiednie do wieku; 

 częste napady złości i złego humoru lub trudne do wytłumaczenia zmiany zachowań; 

 przerwanie aktywności, które dotychczas sprawiały dziecku przyjemność np. słuchanie muzyki, uprawianie 

sportu itp.; 

 wyrażana niska samoocena i stałe poczucie winy; 

 mówienie o sobie, że jest się złym, brudnym, zepsutym; 

 samookaleczenia, myśli i próby samobójcze, wrogość wobec samego siebie; 

 ucieczki z domu; 

 kradzieże, kłamstwa, jawne oszukiwanie (w nadziei, że ktoś to wykryje); 
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 lęk i niechęć jawna lub sugerowana do przebywania z określonymi dorosłymi ; 

 wyraźna niechęć przed powrotem do domu, znajdowanie wielu wymówek, by opóźnić powrót; 

 zaburzenia jedzenia z rozwinięciem w anoreksję lub bulimię bądź też nagła zmiana nawyków jedzenia; 

 obawa, niechęć przed badaniami medycznymi, niechęć do rozbierania się; 

 infekcje dróg moczowo – płciowych bez podłoża organicznego; 

 bóle głowy i brzucha; 

 nudności, wymioty; 

 problemy z oddawaniem moczu i kału; 

 siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach; 

 infekcje jamy ustnej; 

 i inne. 
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Załącznik  1 

Sławno, dnia …………………………………… 

 

imię, nazwisko dziecka ………………………………/grupa, klasa………………………………………… 

 

opis sytuacji, zdarzenia: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………                                                                               …………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego (jeżeli jest obecny)                                            podpis pracownika 
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Załącznik  2  

Sławno, dnia …………………………………… 

 

imię, nazwisko dziecka ………………………………/grupa, klasa………………………………………… 

 

cel/temat rozmowy/działania:………………………………………………………………………………… 

 

opis przeprowadzonej rozmowy/działania: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………                                                                   …………………………… 

podpis osoby, z którą prowadzono rozmowę/                             podpis pracownika prowadzącego  rozmowę/ 

     zaangażowanej w działanie                                                                       koordynującego działanie      
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Załącznik  3 

 

Karta interwencji 

1.imię i nazwisko dziecka  

2.przyczyny interwencji 

(forma krzywdzenia) 

 

3.osoba zawiadamiająca               

o podejrzeniu krzywdzenia 

 

4. opis działań podjętych 

przez wychowawcę 

data działanie 

  

  

  

   

5. opis działań podjętych 

przez pedagoga 

 

 

 

6. opis działań podjętych 

przez psychologa. 

 

 

 

7.spotkanie                                      

z rodzicami/opiekunami 

prawnymi dziecka. 

data opis spotkania 
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8. formy podjętej 

interwencji (zakreślić 

właściwe/kto prowadzi 

postępowanie) 

 

 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa/……………………… 

 wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodzinną/…………………. 

 Niebieska Karta/…………………………………………………… 

 inny rodzaj interwencji, jaki?/…………………………………… 

............................................................................................................... 

9. dane dotyczące 

interwencji (nazwa organu, 

do którego zgłoszono 

interwencję), data 

interwencji 

 

 

 

10. wyniki interwencji: 

działania organów wymiaru 

sprawiedliwości, jeżeli 

placówka uzyskała 

informacje                                        

o wynikach/działania 

placówki/działania 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

data działanie 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 


