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SPIS TREŚCI 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA WYPADEK ZDARZEŃ 
KRYTYCZNYCH 

 

ZAGROŻENIE DEMORALIZACJĄ - Procedury postępowania w sytuacji: 

1) wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki 

2) posiadanie przez małoletniego alkoholu 

3) palenie papierosów 

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

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

6) uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 
psychotropowych w tym narkotyków 

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ - Procedury postępowania w sytuacji: 

7) bójka kilku osób, pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc 
fizyczna 

8) kradzież (w tym kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), 
wymuszanie, szantaż, 

9) znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego negatywnego 
zachowania, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w 
tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów) 

10) zniszczenie mienia, wandalizm 

11) posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków 
psychotropowych (narkotyków) 

12) fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, 
legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwień od 
rodziców, podpisów itp.) 

 

ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO - Procedury postępowania w sytuacji: 

13) dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane 
(głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, 
pozbawione opieki, nie leczone) molestowane lub wykorzystywanie 
seksualne, 

14) rodzice odmawiają współpracy ze szkołą 

15) nieuregulowana sytuacja prawna dziecka 

16) rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków 
psychoaktywnych 

17) rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące 
świadczyć o zaburzeniach psychicznych 
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18) dziecko odmawia powrotu do domu 

19) rodzice lub opiekunowie przychodzą do szkoły po spożyciu alkoholu lub nie 
można nawiązać z nimi kontaktu po zajęciach  

20) brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice 
przebywają za granicą) 

21) zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (sekty, gangi, pseudokibice, 
subkultury) 

22) autoagresja, groźby, sygnały i zachowania samobójcze 

23) rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły 

 

INNE ZAGROŻENIA I SYTUACJE TRUDNE - Procedury postępowania w sytuacji: 

24) uczennica w ciąży 

25) niebezpieczne przedmioty (np. ostre, przypominające broń palną, kije 
bejsbolowe itp.) na terenie szkoły 

26) niebezpieczne substancje chemiczne mogące powodować podrażnienia 
skóry lub dróg oddechowych (rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje 
żrące itp.) na terenie szkoły 

27) pracownik szkoły znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
innych środków psychoaktywnych 

 

PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW NA TERENIE SZKOŁY 

28) konflikt między uczniami 

29) konflikt między uczniem i nauczycielem 

30) konflikt między rodzicem i nauczycielem 

Przykładowa NOTATKA Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W SYTUACJI KONFLIKTU 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 

31) wypadek ucznia 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY 
POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA CHOROBY 
PRZEWLEKŁEJ U UCZNIA 

32) u ucznia zdiagnozowano chorobę przewlekłą 

SPECYFIKA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I ZASAD POSTEPOWANIA 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 
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ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA WYPADEK 

KRYTYCZNYCH ZDARZEŃ SZKOLNYCH 

 

WYCHOWAWCA: 

 niezwłoczne zidentyfikowanie uczniów potrzebujących porady, pomocy               

i zawiadomienie o tym pedagoga szkolnego, 

 eskortowanie uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych lub 

zagrażających sobie lub innym do miejsca udzielenia pomocy, 

 powiadomienie uczniów w klasie i podjęcie tematu w dyskusji (jeśli jest to 

właściwe), 

 monitorowanie stanu uczniów w okresie późniejszym, 

 angażowanie zespołu klasowego w konstruktywne i pożądane formy 

aktywności (w zależności od rodzaju zdarzenia, 

 zmniejszanie dolegliwości skutków w okresie po zdarzeniu. 

 

PEDAGOG SZKOLNY: 

 koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczną, w tym zgłaszanie 

zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie, 

 stałe udzielanie informacji, jako podstawowej formy pomocy w sytuacji 

kryzysowej, 

 pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami, 

 kontaktowanie się z innymi szkołami w sprawie ewentualnego wsparcia             

w opiece nad uczniami, 

 prowadzenie ewidencji uczniów, którym należy udzielać pomocy, 

 informowanie rodziców/prawnych opiekunów o konieczności udzielania 

pomocy i zachęcenie do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkoła, 

 pomoc rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na 

zdarzenia kryzysowe, 

 pomoc pozostałemu personelowi szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami 

na zdarzenie kryzysowe. 
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PIELĘGNIARKA/LEKARZ: 

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 zgłaszanie potrzeb pomocy medycznych według oceny zagrożenia życia, 

zdrowia, 

 angażowanie osób towarzyszących uczniom odwożonym do szpitali,  

 udzielanie uczniom i rodzicom  informacji o ewentualnych konsekwencjach dla 

zdrowia, jakie niesie za sobą zaistniały incydent, 

 przekazanie lekarzom kluczowych informacji o sytuacji poszkodowanego. 

 

SEKRETARIAT SZKOŁY: 

 obsługa informacyjna w sytuacji kryzysowej, wzywanie pomocy specjalistycznej, 

wykonywanie telefonów do zainteresowanych osób, 

 kierowanie służb interweniujących do miejsca incydentu, udzielanie informacji 

o topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji. 

 

DYREKCJA SZKOŁY: 

 podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących sytuacji kryzysowych. 
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ZAGROŻENIE DEMORALIZACJĄ 

 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

1) wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki, 

2) posiadanie przez małoletniego alkoholu, 

3) palenie papierosów, 

4) rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, 

obsceniczne gesty), 

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

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 1 - 5 

 

Działania natychmiastowe: 

Dla pkt. 1 

 w ciągu 1 tygodnia (od nieobecności) wychowawcy klas przyjmują 

usprawiedliwienia absencji za poprzedni miesiąc. Usprawiedliwienia wystawiają 

rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub inne uprawnione osoby;  

 w przypadku ucznia u którego stwierdza się częstą nieobecność na 

pojedynczych lekcjach bądź w ciągu dnia nauczyciel (wychowawca) wzywa 

rodziców. 

Dla pkt. 2 - 5 

 poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły; 

 telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców i zaprosić ich 

do współpracy nad rozwiązaniem problemu; 

 w przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu zażądać wydania 

substancji i zabezpieczyć przed dostępem innych osób; 

 jeżeli uczeń odmawia wydania, dyrektor zawiadamia policję. 

 

 

 



 

 

St
ro

n
a6

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

Dla pkt. 1 

 w przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji 

ucznia, wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym 

podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego 

rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu 

mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz 

informują o konsekwencjach wynikających z regulaminu SSO; 

 w sytuacji braku efektów działań bądź niemożności skontaktowania się z 

rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas 

przekazują pedagogowi szkolnemu wykaz uczniów, których nieobecności 

przekroczyły 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. Pedagog 

zobowiązuje na piśmie ucznia i rodziców do realizacji obowiązku szkolnego 

(kontrakt); 

 w przypadku długotrwałych wagarów, dyrektor wdraża postępowanie 

egzekucyjne po pisemnym upomnieniu rodziców wysłanym za potwierdzeniem 

odbioru; 

 w przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów 

prowadzonych działań, dyrektor pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję i 

organ prowadzący. 

Dla pkt. 2 - 5 

 zorganizować zespół do pracy nad problemem (wychowawca, pedagog szkolny, 

nauczyciel świetlicy szkolnej, ewentualnie dzielnicowy, kurator sądowy jeżeli 

rodzina objęta jest nadzorem i inni), oraz nawiązać współpracę z organizacjami 

specjalistycznymi (poradnie, ośrodki wsparcia itp.), 

 współpracować z rodzicami dziecka. 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 

6) uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 

psychotropowych w tym narkotyków. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 6  

 

Działania natychmiastowe: 

 w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości zapewnić 

osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu odizolowania oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa), 

 powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 

 w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, 

z kim, gdzie i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia 

(ewentualne pozostałości substancji zabezpieczyć zgodnie z procedurą jak w 

przypadku posiadania alkoholu albo środków psychotropowych), 

 w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, 

 powiadomić rodziców, 

 dyrektor powiadamia policję. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie 

skieruje materiały do sądu rodzinnego; 

 przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w 

tym ewentualnie spisać kontrakt (wychowawca lub pedagog szkolny);  

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami 

sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i 

interwencji kryzysowej, itp.; 

 współpracować z rodzicami. 
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ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

UWAGA! 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który 
nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny.            
(art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 

 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

7) bójka kilku osób, pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc 

fizyczna,  

8) kradzież (w tym kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), 

wymuszanie, szantaż, 

9) znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego negatywnego 

zachowania, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w 

tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów), 

10) zniszczenie mienia, wandalizm, 

11) posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków 

psychotropowych (narkotyków), 

12) fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, 

legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwień od 

rodziców, podpisów itp.). 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 7 - 12  

 

Działania natychmiastowe: 

 zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie 

(przerwać akt agresji, w miarę możliwości ująć sprawców), zabezpieczyć 

miejsce zdarzenia i ewentualnie przedmioty związane ze zdarzeniem, 

ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia, 

 w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy, 

 powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 
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 w uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby 

specjalistyczne, 

 powiadomić rodziców sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców pieczę nad 

dzieckiem sprawuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły), 

 w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia, jeżeli 

uczeń odmawia dyrektor wzywa policję, 

 dyrektor powiadamia policję, 

 przygotować na przyjazd policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane 

osobowe sprawców i ofiar oraz listę świadków (rozpytanie przez policję 

sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnictwa ich rodziców i pracowników 

szkoły, policja ma prawo zatrzymać i zabrać sprawców). 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie 

skieruje materiały do sądu rodzinnego; 

 przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w 

tym ewentualnie spisać kontrakt (wychowawca lub pedagog szkolny);  

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami 

sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i 

interwencji kryzysowej, itp.; 

 współpracować z rodzicami. 

 

 

 

UWAGA! 

Nauczyciel nie może przeszukać torby ani odzieży ucznia. 
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ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO 

 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

13) dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, jest zaniedbywane 
(głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, 
pozbawione opieki, nie leczone), molestowane lub wykorzystywanie 
seksualne, 

14) rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, 

15) nieuregulowana sytuacja prawna dziecka, 

16) rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków 
psychoaktywnych, 

17) rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące 
świadczyć o zaburzeniach psychicznych. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 13 

 

Działania natychmiastowe: 

 jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu urazy (np. zasinienia, zranienia, 

złamania, stłuczenia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie 

pobytu w domu i mogą być przejawem agresji w stosunku do dziecka, to należy 

zapewnić uczniowi opiekę i wsparcie, gwarantując bezpieczeństwo. 

 poinformować wychowawcę, pedagoga  szkolnego, dyrektora szkoły; 

 wspólnie z innymi osobami ( higienistka/pielęgniarka, wychowawca, pedagog, 

psycholog) poddać ocenie stan ucznia i w razie potrzeby udzielić mu niezbędnej 

pomocy lub wezwać pomoc medyczną, 

 nawiązać kontakt z rodzicami (lub z jednym z rodziców), wezwać ich do szkoły; 

rozpoznać sytuację, przekazać informacje o stanie dziecka, np. konieczności 

przeprowadzenia badań oraz o konsekwencjach prawnych stosowania 

przemocy wobec dziecka, 

 nauczyciel, który powziął informację o podejrzeniu przemocy wobec dziecka 

uruchamia procedurę „Niebieskiej Karty” – wypełnia jej część A (wraz z 
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pedagogiem szkolnym), nauczyciel przekazuje rodzicom wypełnioną część B 

„Niebieskiej Karty”, 

 Wypełnioną część A „Karty” przekazuje do nauczyciela współpracującego z 

Zespołem Interdyscyplinarnym przy OPS,  

 W razie potrzeby dyrektor powiadamia pisemnie sąd rodzinny z prośbą o wgląd 

w sytuację rodzinną. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: Zespołem 

Interdyscyplinarnym, policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.; 

 współpracować z rodzicami. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 14 - 17 

 

Działania natychmiastowe: 

 poinformować wychowawcę, pedagoga  szkolnego, dyrektora szkoły; 

 podjąć próbę nawiązania współpracy z rodzicami; 

 dyrektor powiadamia pisemnie sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację 

rodzinną oraz przekazuje powyższe informacje do właściwego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami 

sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i 

interwencji kryzysowej, itp.; 

 współpracować z rodzicami. 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 

18) dziecko odmawia powrotu do domu, 

19) rodzice lub opiekunowie przychodzą do szkoły po spożyciu alkoholu lub nie 

można nawiązać z nimi kontaktu po zajęciach, 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 18 - 19 

 

Działania natychmiastowe: 

 poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

 w oparciu o wcześniejszą zgodę przekazać dziecko osobom upoważnionym 

(wskazanych wcześniej pisemnie przez opiekunów), 

 jeżeli nie ma osób upoważnionych, dyrektor wzywa policję (pedagog szkolny 

lub nauczyciel powinien towarzyszyć dziecku i udzielić mu wsparcia 

emocjonalnego). 

 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

 jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone 

w placówce interwencyjnej, dyrektor zawiadamia pisemnie sąd rodzinny. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami 

sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i 

interwencji kryzysowej, itp.; 

 współpracować z rodzicami. 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 

20) brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice 

przebywają za granicą), 

21) zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (sekty, gangi, pseudokibice, 

subkultury), 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 20 - 21 

 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

 poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły; 

 podjąć próbę nawiązania współpracy z rodzicami, 

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami 

sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i 

interwencji kryzysowej, itp. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 jeśli podjęte działania nie przyniosły rezultatu dyrektor powiadamia sąd 

rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 

22) autoagresja, groźby, sygnały i zachowania samobójcze. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 22 

 

Działania natychmiastowe: 

 udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej lub wezwać pielęgniarkę szkolną, 

 poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

 pedagog szkolny dokonuje oceny sytuacji i przeprowadza rozmowę wspierającą 

z uczniem, 

 wezwać rodziców oraz poinformować ich o konieczności zapewnienia dziecku 

stałej opieki, sporządzić notatkę służbową, 

 w przypadku odmowy współpracy przez rodziców, dyrektor wzywa policję, 

 jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole, dyrektor powiadamia rodziców, policję 

oraz w oczekiwaniu na funkcjonariuszy rozpytuje osoby mogące mieć wiedzę co 

do okoliczności sprawy. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami 

sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i 

interwencji kryzysowej, itp.; 

 współpracować z rodzicami, przekazać niezbędne informacje na temat 

instytucji pomocowych, 

 jeżeli istnieje podejrzenie, że próba samobójcza ucznia związana była z sytuacją 

rodzinną, dyrektor kieruje do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację 

rodzinną dziecka. 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 

23) rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 23 

 

Działania natychmiastowe: 

 poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły; 

 podjąć próbę nawiązania kontaktu z rodzicami; 

 dyrektor powiadamia policję. 

 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

 dyrektor powiadamia pisemnie policję lub sąd rodzinny z prośbą o wgląd w 

sytuację rodzinną, powyższe informacje przesyła także do właściwego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami 

sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i 

interwencji kryzysowej, itp.; 

 współpracować z rodzicami. 
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INNE ZAGROŻENIA I SYTUACJE TRUDNE 

 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

24) uczennica w ciąży 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 24  

 

Działania: 

 Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca, 

pedagog, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami dołożą 

wszelkich starań w celu uzyskania sukcesu edukacyjnego. 

 Uczennica może korzystać z następujących form pomocy (na podstawie 

odpowiednich dokumentów): 

 Dostosowania procesu edukacyjnego do możliwości psychofizycznych i 

sytuacji pozaszkolnej uczennicy, 

 Indywidualnych konsultacji przedmiotowych, 

 Dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych, 

 Nauczania indywidualnego. 

 W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia edukacyjnego, 

psychologicznego oraz materialnego uczennicy (m.in. współpraca z OPS, 

instytucjami charytatywnymi, sponsorami). 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 

25) niebezpieczne przedmioty (np. ostre, przypominające broń palną, kije 

bejsbolowe itp.) na terenie szkoły, 

26)  niebezpieczne substancje chemiczne mogące powodować podrażnienia 

skóry lub dróg oddechowych (rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje 

żrące itp.) na terenie szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 25 – 26 

 

Działania natychmiastowe: 

 poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

 jeżeli substancja lub niebezpieczny przedmiot stanowi zagrożenie dla życia i 

zdrowia należy dążyć do ich odebrania, z zachowaniem bezpieczeństwa 

własnego i osób trzecich, 

 w przypadku braku wiedzy na temat właściwości chemicznych substancji dążyć 

do jej izolacji (ograniczyć kontakt do minimum), wezwać policję, 

 jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad 

nim pieczę, 

 jeżeli dziecko odmawia wydania niebezpiecznego przedmiotu lub substancji, 

wezwać policję, 

 jeżeli przedmiot lub substancja może spowodować powszechne zagrożenie, 

ewakuować szkołę wg przyjętych procedur, 

 jeżeli ujawniony przedmiot może być materiałem lub urządzeniem 

wybuchowym, bezzwłocznie wezwać policję, wyizolować miejsce ujawnienia 

przedmiotu oraz ewakuować szkołę (nie wolno zbliżać się, ani dotykać 

przedmiotu), 

 powiadomić rodziców sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców lub policji, 

pieczę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub 

pracownik szkoły, po przybyciu policji dostosować się do poleceń 

funkcjonariuszy), 
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 w uzasadnionych przypadkach poza policją wezwać pogotowie ratunkowe lub 

inne służby specjalistyczne (pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, 

Straż Pożarną). 

 
 

 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

27) pracownik szkoły znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

innych środków psychoaktywnych.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 27 

 

Działania natychmiastowe: 

 poinformować dyrektora szkoły, 

 jeśli pod opieką pracownika znajdują się podopieczni, należy niezwłocznie 

odseparować go od dzieci oraz zapewnić im opiekę, 

 dyrektor powiadamia policję. 

 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

 dyrektor podejmuje działania dyscyplinujące wobec pracownika zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa.  
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PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW NA 
TERENIE SZKOŁY 

 

 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

28) konflikt między uczniami 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 28 

 

Działania: 

 W sytuacji zaistnienia konfliktu między uczniami, wyjaśnienie problemu               
i podjęcie działań rozwiązujących konflikt wobec uczniów podejmuje nauczyciel 
będący świadkiem zdarzenia. 

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 Jeśli podjęte działania nie przyniosły skutku, ww. nauczyciel zgłasza problem 
wychowawcy, który po rozmowie ze stronami konfliktu podejmuje kolejne kroki 
mające na celu rozwiązanie problemu.  

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 Brak satysfakcjonującego zakończenia problemu skutkuje przekazaniem przez 
wychowawcę informacji do rodziców zainteresowanych uczniów oraz 
współpracą w zakresie podjęcia dalszych prób rozwiązania konfliktu. 
Wychowawca może skorzystać ze wsparcia pedagoga szkolnego lub innych 
członków Rady Pedagogicznej. 

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 Jeśli podjęte działania nie przyniosły skutku, wychowawca zgłasza problem 
pedagogowi, który po rozmowie ze stronami konfliktu podejmuje kolejne kroki 
mające na celu rozwiązanie problemu.  

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 Jeżeli nadal nie wypracowano satysfakcjonującego zakończenia konfliktu, 
wychowawca lub pedagog szkolny zgłasza problem wicedyrektorowi do spraw 
wychowawczych, który podejmuje dalsze próby zakończenia konfliktu lub 
powołuje odpowiedni Zespół do rozwiązania danego konfliktu. 

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 W przypadku nierozwiązania konfliktu, ostateczną ocenę sytuacji i podjęcie 
decyzji lub działań dokonuje dyrektor szkoły. 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 

29) konflikt między uczniem i nauczycielem 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 29 

Działania: 

 W sytuacji zaistnienia konfliktu między uczniem a nauczycielem, wyjaśnienie 
problemu i podjęcie działań rozwiązujących konflikt wobec stron podejmuje 
wychowawca, po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą. Wychowawca może 
skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego oraz innych członków RP, jeśli to jest 
zasadne.  

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 Jeżeli nadal nie wypracowano satysfakcjonującego zakończenia konfliktu 
wychowawca lub pedagog szkolny zgłasza problem wicedyrektorowi do spraw 
wychowawczych, który podejmuje dalsze próby zakończenia konfliktu lub 
powołuje odpowiedni Zespół do rozwiązania danego konfliktu. Uczeń może być 
reprezentowany przez wychowawcę, pedagoga lub rodzica/prawnego 
opiekuna. 

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 W przypadku nierozwiązania konfliktu, ostateczną ocenę sytuacji   i podjęcie 
decyzji lub dalszych działań mediacyjnych dokonuje dyrektor szkoły. 

 

 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

30) konflikt między rodzicem i nauczycielem 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 30 

Działania: 

 

 W sytuacji konfliktu między nauczycielem a rodzicem ucznia, rolę mediatora 
przyjmuje wicedyrektor ds. wychowawczych. Wniosek w formie pisemnej lub 
ustnej składa osoba zainteresowana. W spotkaniach mediacyjnych rodzic może 
wystąpić o wsparcie przedstawiciela Rady Rodziców, natomiast nauczyciel może 
otrzymać wsparcie ze strony przedstawiciela Rady Pedagogicznej.  

 Na każdym etapie rozwiązywania konfliktu może uczestniczyć pedagog szkolny 
za zgodą stron konfliktu, który występuje w roli osoby pomagającej w 
konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu, w oparciu  o założenia porozumienia 
dialogowego, negocjacji nastawionych na współpracę i mediacje. 
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 Wicedyrektor po zapoznaniu się ze sprawą , rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni, 
następnie przekazuje podjętą decyzję zainteresowanym stronom. 

 Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się. 

 W przypadku nierozwiązania konfliktu, ostateczną ocenę sytuacji   i podjęcie 
decyzji lub dalszych działań mediacyjnych dokonuje dyrektor szkoły, który może 
wystąpi o wsparcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

 

 

UWAGA! 

Na każdym etapie rozwiązywania konfliktów sporządza się krótką 
notatkę (przykładowa - zał. 1). Osobą sporządzającą notatkę jest 
osoba podejmująca działania  w zakresie rozwiązania konfliktu. 
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Szkoła Podstawowa             Połaniec, ………………………………………….. 

Im. Tadeusza Kościuszki 

w Połańcu 

 

NOTATKA Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W SYTUACJI KONFLIKTU 

DATA: 

ZGŁASZAJĄCY PROBLEM: 

 

DOTYCZY: 

ISTOTA 
PROBLEMU 

 

 

 

 

 

PODJĘTE 
DZIAŁANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI  

 

 

PODPISY 
OBECNYCH 
OSÓB 

 

 

Zał. 1 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA 
WYPADKU UCZNIA 

 
 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

31) wypadek ucznia 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 31 

 
 Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 
 

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 
sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 
poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy 
udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach – strona 26), 

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 
zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.  
 

UWAGA! 

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad 
swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub innego 
pracownika pedagogicznego. 

 
 O każdym wypadku dyrektor Szkoły, nauczyciel pod opieką którego przebywał 

uczeń w chwili wypadku lub pielęgniarka szkolna powiadamiają rodziców 
(opiekunów)  poszkodowanego ucznia.  

 
 Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 
poszkodowanemu uczniowi osoba powiadamiająca  rodzica o zdarzeniu ustala z nim: 

 
a) potrzebę wezwania pogotowia, 
b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 
c) godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia. 

 
 W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 

objawy) pielęgniarka szkolna, nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywają pogotowie 
ratunkowe. 
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 O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie pracownika służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący 
szkołę i radę rodziców. 

 
 O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 
 
 O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 
 
 Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do 
czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

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

Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i 
odpowiada za nie. 

 
 Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 
 

a) w skład zespołu wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor 
pracy, 

b) jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu 
jednej z osób, o których mowa w pkt. a) dyrektor powołuje w jej miejsce 
innego pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie bhp, 

c) jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani 
społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik 
przeszkolony w zakresie bhp, 

d) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, lub rady rodziców, 

e) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go             
w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy, 

f) jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny 
inspektor pacy, przewodniczącego wyznacza dyrektor, 

g) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 
powypadkową; 
- wysłuchuje wyjaśnień poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub 

wychowawcy/pedagoga szkolnego) i sporządza zapis tych wyjaśnień, 
- zbiera informacje od świadków wypadku i sporządza ich zapis; jeżeli 

świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności rodzica 
lub wychowawcy/ pedagoga szkolnego,  

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji 
określonej w pkt 8), 

- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń 
przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek, 
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- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem 
rodzaju wypadku, 

- sporządza protokół powypadkowy wg wzoru określonego w 
rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły, 
f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 
przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które powinien w takim 
przypadku uzasadnić i które odnotowuje się w protokole powypadkowym, 

g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego             
o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,  

h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 
powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) 
poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole, 

i) zatwierdzony przez dyrektora szkoły protokół doręcza się: 
- rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy 

potwierdzają to podpisem w protokole, 
- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty - na ich wniosek, 
- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole, 
- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym 

doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o 
tym informowani przy odbieraniu protokołu), 

- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 
przewodniczącemu zespołu, 

- zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

 niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla 
ustalenia stanu faktycznego 

 sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem 
dowodowym 
- zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący Szkołę, 
- po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Szkołę może: 

 zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub 
przeprowadzenie określonych czynności dowodowych 

 powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 
powypadkowego. 

 
Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego  w rozporządzeniu 
MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach. 

 
 Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 
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OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ 
POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

 
 
 

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w 
wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 

3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją 
zawiadamiając fachową pomoc lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić. 

5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w 
każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 

6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy 
prawidłowo zaopatrzyć. 

7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, 
krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza 
(pogotowie ratunkowe). 

8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania. 

9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 

10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci 
płynnej ani stałej (tabletki). 

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej 
przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 

12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI 
WYSTĘPOWANIA CHOROBY PRZEWLEKŁEJ U UCZNIA 

 
 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

32) u ucznia zdiagnozowano chorobę przewlekłą 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 32 

 

Działania: 

 

 na początku roku szkolnego  lub w sytuacji powzięcia informacji o chorobie 
ucznia rodzice i opiekunowie powinni dostarczyć wychowawcy klasy informacje 
na temat choroby dziecka i zadań związanych z opieką nad dzieckiem; 

 każdy wychowawca na zespole klasowym każdy przedstawia i omawia sytuację 
uczniów przewlekle chorych w swojej klasie ( na podstawie informacji i 
konsultacji z pielęgniarką, lekarzem, rodzicem lub prawnym opiekunem); 

 w razie konieczności dyrektor organizuje szkolenie kadry pedagogicznej i 
pozostałych pracowników szkoły w zakresie postępowania z chorym dzieckiem 
na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby; 

 wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole należy 
dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację 
nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go 
różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 w przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub 
nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

 

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez 
grono pedagogiczne, innych pracowników szkoły oraz uczniów: 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania 
do grupy i nauczyciela, 

 pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych 
umiejętności, 

 budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym, 

 traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy, 

 uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, 
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 uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów, 

 motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi, 

 dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów, 

 motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań, 

 pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do 
aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka, 

 rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach, 

 zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami, 

 odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia. 

  

 

SPECYFIKA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I ZASADY 
POSTĘPOWANIA 

 

 UCZEŃ Z ASTMĄ 

  

ZALECENIA: 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 

2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją 
wychowania fizycznego przyjąć dodatkowy lek. 

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać 
wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

ZAKAZY: 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. 

2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym 
powietrzu oraz nie powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza 
miasto. 

3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających 
długotrwałego, ciągłego wysiłku. 

OGRANICZENIA: 

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i 
dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia. 

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może 
jeść w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 
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OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA: 

1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania 
fizycznego, wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania 
fizycznego. 

3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 

4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 

5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. 

  

 

 DZIECKO Z CUKRZYCĄ 

  

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia: 

 bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk, 

 ból głowy, ból brzucha, 

 szybkie bicie serca, 

 uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia, 

 osłabienie, zmęczenie, 

 problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, 

 chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka, 

 napady agresji lub wesołkowatości, 

 ziewanie/senność, 

 zaburzenia mowy, widzenia i równowagi, 

 zmiana charakteru pisma, 

 uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania, 

 kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność, 

 drgawki. 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII: 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 

2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy 
rozpuszczony w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 

NIE WOLNO: 

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak 
np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu 
pokarmowego). 
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2. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

  

OBJAWY HIPERGLIKEMII: 

 wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu, 

 rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, 

 złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia, 

Jeżeli do ww. objawów dołączą: 

 ból głowy, ból brzucha, 

 nudności i wymioty, 

 ciężki oddech. 

może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

Należy wtedy bezzwłocznie: 

 zbadać poziom glukozy, 

 skontaktować się z rodzicami i/lub wezwać pogotowie. 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII: 

1. Wezwać pielęgniarkę szkolną lub podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 

2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 
godz., najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 

3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom 
glikemii nie obniży się. 

  

Każdemu dziecku z cukrzycą należy zapewnić w szkole: 

o Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym 
momencie – także w trakcie trwania lekcji. 

o Możliwość podania insuliny. 

o Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista 
pompą insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających 
bezpieczeństwo i dyskrecję. 

o Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z 
pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka. 

o Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka 
potrzeba, nawet w trakcie trwania lekcji. 

o Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z 
toalety, także w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

o Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania 
fizycznego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach 
turystycznych, zielonych szkołach. 
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 UCZEŃ Z PADACZKĄ 

 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY: 

1. Przede wszystkim zachować spokój, wezwać pielęgniarkę szkolną. 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, 
usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej 
świadomości. 

NIE WOLNO: 

1. Podnosić pacjenta. 

2. Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

ZALECENIA: 

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość 
douczania, zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na 
odpoczynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie 
należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć 
ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do 
nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko 
powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły. 

  

 

 UCZEŃ Z ADHD, czyli zespołem hiperkinetycznym 

  

ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI: 

1. Poznanie i zrozumienie specyficznych zachowań i emocji dziecka ( tj. : brak 
koncentracji na szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i 
grach, nierespektowanie podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem 
zadań i wypełnianiem codziennych obowiązków, dezorganizacja, szybkie 
rozpraszanie się pod wpływem bodźców zewnętrznych, nadmierna ruchliwość i 
gadatliwość, przerywanie bądź wtrącanie się do rozmowy). 

2. Akceptacja, pozytywne wsparcie, nasilona w stosunku do innych uczniów 
uwaga i zainteresowanie. 

3. Organizacja środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia 
bodźców. 

4. Stosowanie wzmocnień (pochwał, nagród). 

5. Skuteczna komunikacja  (krótkie instrukcje, powtarzanie). 
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6. Konsekwencja w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i 
zasad. 

7. Elastyczność pracy dająca możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania 
emocji. 

  

 

 UCZEŃ Z ZABURZENIAMI AFEKTYWNYMI (LĘKOWYMI, 
DEPRESYJNYMI) 

 

ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI: 

1. Jeśli nauczyciel zauważy powtarzające się zaburzenia z objawami depresyjnymi 
lub lękowymi powinien ten fakt zgłosić rodzicom ucznia. 

2. O problemach lub podejrzewanych trudnościach ucznia należy poinformować 
pedagoga szkolnego oraz dyrektora,  następnie wspólnie ustalić dalsze 
postepowanie w oparciu o zdiagnozowane potrzeby ucznia. 

3. O ustalonym toku postepowanie wobec ucznia poinformować Zespół Klasowy 
nauczycieli. 

4. Stosować się do zasad postepowania z uczniem z zaburzeniami afektywnymi: 

o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa, 

o stworzenie przestrzeni do komunikowania przez ucznia zmian w 
samopoczuciu, trudności i problemów, 

o stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia, 

o ograniczenie odpytywania na forum klasy, 

o zwracanie szczególnej uwagi na zmiany w zachowaniu ucznia i 
zgłaszanie ich rodzicom i pedagogowi szkolnemu, 

o normalizowanie reakcji lękowych i pokazywanie adaptacyjnej funkcji 
lęku, 

o uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. 

5. Na każdym etapie udzielania pomocy pozostawać w ścisłym kontakcie z 
rodzicami/opiekunami ucznia. 

  

 

 

 

 

 na podstawie: poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Jak organizować edukację uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?‘’ oraz publikacji  ,,One są wśród nas‘ ORE 
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ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ  

  

 W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżąca współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

 Koordynatorami współpracy są pedagog szkolny oraz dzielnicowy w rejonie, 

którego znajduje się szkoła lub specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej 

jednostki policji. 

 Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i 

patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by 

móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z 

bezpieczeństwem i dobrem uczniów. 

 W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

 spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

 spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat 

zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania 

zagrożeń, 

 informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz 

przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży, 

 udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących 

mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

 wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
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UWAGA! 

Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez 
policję! 

 

Legitymowanie ma na celu przede wszystkim:  

 identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,  

 ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego,  

 wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego,  

 identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych, jako sprawców 

przestępstw lub wykroczeń,  

 poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i 

wymiarem sprawiedliwości  

 na terenie szkoły można dokonać również przeszukania w celu:  

 znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających 

zajęciu w postępowaniu karnym (art. 219 Kpk),  

 wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby 

podejrzanej.  

 

Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły, przy czym: 

 jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat a jest podejrzany o popełnienie czynu 

karalnego przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub 

nauczycieli, 

 w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu 

na wiek i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców.  

 

Najdrastyczniejszą sytuacją, jaka może spotkać ucznia w szkole jest zatrzymanie przez 

Policję. Aby jednak ono nastąpiło, musi zaistnieć jedna z wymienionych niżej 

przesłanek:  

   istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo,  
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 przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne a sąd lub prokurator 

zarządzili jego przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk),  

 uczeń jest świadkiem w procesie karnym a organ prowadzący postępowanie 

(policja, prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 §2 

kpk),  

 zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka,  

 uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego a także dla mienia (art.15 ust.1 pkt.3 Ustawy o Policji),  

 uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia 

lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych 

osób.  

  

Algorytm postępowania w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania 

nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach                  

w szkole.  

a. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje 

legitymację służbową. 

b. Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego 

legitymacji służbowej, w celu sporządzenia własnej dokumentacji. 

c. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia. 

d. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant 

informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie 

zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp. 

e. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjantów w szkole powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi lub jego zastępcy.  

 
 


