SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
ROK SZKOLNY 2019/2020
modyfikacja
Zasady ogólne:
1. Wszystkie sprawy drobne pojawiające się po raz pierwszy, rozstrzygamy w klasie na płaszczyźnie
uczeń- uczeń, uczeń - nauczyciel, uczeń - wychowawca.
2. Jeśli to samo zdarzenie wystąpi po raz drugi interweniujemy u pedagoga, który wspólnie z
wychowawcą decyduje o podjęciu dalszych kroków.
3. Na takiej płaszczyźnie rozwiązujemy:
- kłótnie, sprzeczki między uczniami,
- niekulturalne zachowanie,
- szarpaniny, bójki ( nie pobicia),
- niewielkie zniszczenia
Jeden Raz dajemy uczniowi szansę na poprawę i naprawienie szkody.
4. Wszystkie działania agresywne:
- pobicia
- kradzieże
- wandalizm
- wymuszania
Zgłaszamy wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły, którzy wspólnie podejmują
decyzję o środkach zaradczych:
- rozmowa z uczniem
- rozmowa z rodzicami
- zwołanie wychowawców, grupy wiekowej( tzw. Zespól wychowawczy)
- zgłoszenie na policję.
Zasady szczegółowe- szkolne procedury postępowania :
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEMOCY
RÓWIEŚNICZEJ ( GNĘBIENIE, NĘKANIE, BICIE)
1. W sytuacjach zachowania agresywnego ze strony ucznia nauczyciel będący świadkiem zdarzenia
zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania aktu pomocy.
2. W razie wyższej konieczności nauczyciel wysyła innego ucznia w celu sprawdzenia miejsca zajścia
drugiej osoby dorosłej ( dyrektora szkoły, innego nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga
szkolnego, itp.).
3. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc przed medyczną wszystkim
uczestnikom zajścia.
4. O zaistniałej sytuacji nauczycieli powiadamia wychowawcę klasy, a w przypadku nieobecności
wychowawcy- sam podejmuje dalsze działania.
5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia i przekazuje wychowawcy ucznia,
która pozostaje w teczce wychowawcy.
6. Wychowawca klasy podejmuje kontakt z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia powiadamiając o
zaistniałej sytuacji.
7. O przebiegu zdarzenia wychowawca powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły.
8. W sytuacji niemożności przerwania agresji ze strony ucznia lub przewidywania kontynuacji zachowań
agresywnych pedagoga, wychowawca klasy lub dyrektor zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, a przypadku zagrożenia zdrowia
lub życia powiadomienie policji.
9. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadza ze sprawcą zajścia rozmowę
dyscyplinującą, z której sporządzić należy notatkę służbową.

10. W przypadku wystąpienia powtarzających się aktów agresji ze strony tego samego ucznia
wychowawca klasy ( pedagog ) zobowiązany jest do podjęcia współpracy z instytucjami
wspierającymi pracę szkoły: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wadowicach,
Komisariatem Policji, Kuratorem Sądowym.
11.O wszystkich podejmowanych działaniach należy na bieżąco informować rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia zapewniającej informację zwrotną.
12. Zespól wychowawczy zobowiązany jest do analizy tych zachowań uczniów w trakcie posiedzeń zespołu
w celu wypracowywania jednolitych oddziaływań wychowawczych.
Środki zaradcze:
• Rozmowy z pedagogiem. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
• Skierowanie ucznia do PPP w celu przeprowadzenia diagnozy przyczyn takiego zachowania.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO I
CUDZEJ WŁASNOŚCI.
1. Interwencja świadka zdarzenia- powstrzymanie sprawców
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami
mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie
sprawcy/ sprawców.
3. Wezwanie rodziców.
4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.
5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciąganie konsekwencji materialnych wobec
rodziców, sprawców lub opracowanie szkody.
6. Obniżenie oceny zachowania.
Środki zaradcze:
• Rozmowy z pedagogiem. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
• Praca na rzecz szkoły
• Ograniczenie lub odsunięcie od przywilejów uczniowskich ( wycieczki, dyskoteka, szczęśliwy numerek)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA AGRESJI
SŁOWNEJ / WULGARYZM/
Etap pierwszy:
1. Rozmowa z nauczycielami w celu wyjaśnienia powodu agresji ( wyjaśnia nauczyciel, świadek
zdarzenia).
2. Wpisanie uwagi do dziennika.
3. Powiadomienie wychowawcy.
Etap drugi ( brak poprawy):
1. Rozmowa w obecności wychowawcy ( nauczyciel, świadek i uczniowie).
2. Powiadomienie rodziców.
3. Skierowanie na rozmowę z pedagogiem.
4. Wpisanie uwagi do dziennika.
Etap trzeci ( eskalacja);
1. Rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców
2. Wpisywanie uwag w dzienniku.

3. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę wszystkich środków oddziaływań uczeń
otrzymuje naganę dyrektora, kolejna można wnioskować o przeniesienie do innej klasy.
Środki zaradcze:
• Pogadanki o kulturze słowa i zachowaniu na lekcjach wychowawczych.
• Ograniczenie lub odsunięcie od przywilejów uczniowskich ( wycieczka, szczęśliwy numerek itp.)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYMUSZENIA, ZASTRASZANIA
1. Rozmowa z uczniem wychowawcy i pedagoga szkolnego. Uświadomienie uczniowi jakie kroki
zostaną podjęte jeśli sytuacja się powtórzy.
2. Przy powtórnym wymuszaniu/zastraszaniu:
• Zgłoszenie dyrekcji
• Wezwanie rodziców
3. Jeśli sytuacja nadal się powtarza :
• Wezwanie rodziców
• Zgłoszenie na policję
• O konsekwencjach decyduje wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły.
Środki zaradcze:
• Rozmowy z pedagogiem. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
• Ograniczenie lub odsunięcie od przywilejów uczniowskich ( wycieczka, szczęśliwy numerek itp.)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRYZPADKU PRYŁAPANIA UCZYNIA NA
PALENIU PAPIEROSÓW
Nauczyciel, który na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu papierosów, zobowiązany jest powiadomić o
tym fakcie wychowawcę klasy pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
1. Wychowawca klasy informuje o zdarzeniu rodziców ucznia.
2. Uczeń przyłapany otrzymuje pisemną uwagę do dziennika.
3. Uczeń przyłapany drugi raz otrzymuje to co wyżej oraz dodatkowo przygotowuje gazetkę ścienną na
temat szkodliwości palenia papierosów.
4. Uczeń przyłapany trzeci raz na paleniu papierosów dodatkowo przygotowuje referat w formie pisemnej
na temat szkodliwości nikotyny i przedstawienie go w wyznaczonej klasie, lub podczas apeli.
5. Uczeń przyłapany po raz kolejny otrzymuje karę z pkt 3, 4 otrzymuje naganę dyrektora, obliguje się
rodzica ucznia ( bądź prawnego opiekuna) do całkowitego kontaktu z wychowawcą przez co najmniej
miesiąc, rozważenie potrzeby zgłoszenia o nadzór kuratora. Uczeń, który zostanie przyłapany na
paleniu papierosów poza szkołą zostaje potraktowany wg pkt 1-5
Środki zaradcze:
• Przygotowanie gazetki ściennej na temat szkodliwości papierosów.
• Przygotowanie referatu w formie pisemnej oraz zaprezentowanie go uczniom wyznaczonej klasy lub
podczas apeli.
PROCEDUR POWIADOMIENIA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA
O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH
1. Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych
opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w
dzienniku lekcyjnym.

2. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym lub w
zeszycie wychowawcy.
3. W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową
4. (wychowawca, pedagog, dyrekcja).
5. W sytuacji zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zmiany miejsca pobytu na okres
dłuższy niż jeden doba, wychowawca zobowiązany jest spisać z rodzicami oświadczenie o zmianie
miejsca ich pobytu wraz z telefonem i adresem kontaktowym.
6. W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w
szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana odpowiednim instytucjom.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SAMOOKALECZENIA LUB PRÓBY
SAMOBÓJCZEJ UCZNIA
Każdy, kto wie o próbie samobójczej lub samookaleczeniu innej osoby, zobowiązany jest
natychmiast powiadomić dyrektora szkoły lub pedagoga (notatka służbowa).
2. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawiać go samego.
3. Udzielić pomocy przedmedycznej, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza
zagrożenie dla swojego życia.
4. Wezwać pogotowie ratunkowe.
5. Powiadomić niezwłocznie rodziców/ opiekunów prawnych.
6. Ustalić świadków zdarzenia.
7. Zorganizować doraźną pomoc specjalisty (pedagog).
8. Po ponownym pojawieniu się dziecka w szkole objąć ucznia wzmożoną opieką pedagogiczną
i obserwacją.
9. Jeśli samookaleczenie lub próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował
o zajściu szkołę, konieczne jest przekazanie rodzicom informacji o instytucjach udzielających
pomocy psychologicznej.
Dodatkowe uwagi skierowane do nauczycieli:
• Rzetelne prowadzenie dyżurów na przerwach.
• Reagowanie na negatywne zachowania uczniów oraz na ich skargi i uwagi. Wprowadzenie
zeszytu dyżurów, w którym wpisywani będą uczniowie łamiący obowiązki. Konsekwentne
stosowanie kar i nagród wyszczególnionych w Statucie Szkoły.
• Ograniczenie do minimum wypuszczania uczniów w trakcie lekcji, szczególnie uczniów
stwarzających problemy wychowawcze- kontrolować czas nieobecności.
• Rozwiązywanie wszystkich konfliktów i problemów do końca - nie zostawiamy spraw
nierozwiązanych.
• Sprawdzanie stanu klasy po zajęciach- każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzić stan klasy po
każdej lekcji i natychmiast reagować na stwierdzone przypadki dewastacji.
Stworzony program powinien być realizowany przez wszystkich pracowników szkoły na zajęciach
lekcyjnych, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach. Tylko jednolite oddziaływania gwarantują
efekty jego realizacji.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ROZPOWSZECHNIANIAPRZEZ
UCZNIATREŚCI NIEDOZWOLONYCHW INTERNECIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. JANA PAWŁAII W STANISŁAWIU DOLNYM
1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o
rozpowszechnianiu przez ucznia treści niedozwolnych w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu.
2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały niedozwolone
treści, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji,
które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.
3. Dyrektor Szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły.
4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w
celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą rozpowszechnianietreści niedozwolonych oraz
wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań.
5. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców ucznia, który rozpowszechniał materiały
niedozwolone w sieci.
6. Wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor szkoły winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami
ucznia zapewniając im pełną dyskrecję i wsparcie psychologiczno- pedagogiczne.
7. W przypadku publikacji lub upowszechniania zdjęć o charakterze niedozwolonym, wulgarnym
(co jest wykroczeniem ściganym z urzędu), kierownictwo szkoły jest zobowiązane do
powiadomienia o tym zdarzeniu Policję lub Sąd Rodzinny.
8. Kontakt ofiar z placówkami specjalistycznymi może okazać się konieczny w indywidualnych
przypadkach. O skierowaniu do nich decyzję powinien podjąć pedagog szkolny wspólnie z
rodzicami/opiekunami prawnymi ofiary.

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W STANISŁAWIU DOLNYM
1. Każdy pracownik szkoły w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy zobligowany jest
poinformować o sprawie Dyrektora lub pedagoga szkolnego.
2. Pedagog szkolny ustala okoliczności zdarzenia (np. rodzaj rozsyłanego materiału, zasięg,
obecność świadków, etc.), a także niezwłocznie zabezpiecza materiał (Załącznik 1).
3. Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne,
propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści) muszą być bezwzględnie zgłaszane na
Policję.
4. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły:
• pedagog szkolny wraz z wychowawcą, ew. Dyrekcją szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem,
której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, wspólnie zastanowienie się nad jego przyczynami i
poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej;
• jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z
osobna, zaczynając od lidera grupy (nie można konfrontować sprawcy z ofiarą!);
• konieczne jest omówienie z uczniem skutków jego postępowania i poinformowanie o
konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;
• podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: rozmiar i rangę szkody, czas trwania
prześladowania, czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent, świadomość
popełnianego czynu, rodzaj rozpowszechnianego materiału;
• należy zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z Sieci szkodliwych
materiałów;
• ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy.
5. Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem

dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę
środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
6. Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc ze strony pedagoga szkolnego. Natomiast po
zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację
ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocy bądź
odwetowe ze strony sprawcy.
7. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie i podjętych
działaniach szkoły oraz o możliwości zgłoszenia sprawy na Policję.
8. Pedagog szkolny lub wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z
rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia.
9. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany Dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny o sprawie w
sytuacji, gdy:
• rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie
zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają informacje o innych
przejawach demoralizacji dziecka;
• szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami,
konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie
przynosi pożądanych rezultatów.
Załącznik 1. Zabezpieczenie dowodów
Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy
zanotować datę i czas otrzymania materiału oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę
użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony WWW, na której
pojawiły się szkodliwe treści czy profil. Zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze
postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale
również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę
osoby: Dyrektor, rodzice i Policja.
Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy?
• telefon komórkowy: nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać zarówno te tekstowe jak
też zdjęcia, nagrania głosowe, czy filmy;
• komunikatory: w niektórych serwisach jest możliwość zapisywania rozmów w tzw. archiwach.
Jeżeli nie ma takiej możliwości, można rozmowę skopiować do edytora tekstowego i wydrukować;
• strona WWW: można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza PrintScreen, a następnie
wykonać operację Wklej w dokumencie Word lub Paint;
• e-mail: trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą wiadomość, ponieważ może to
pomóc w ustaleniu pochodzenia wiadomości.

Stanisław Dolny , 05.12.2019 r.

