PROCEDURY ZACHOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU
MAJ 2019
§1.
- AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW,
- UCZEŃ PODEJRZANY O DOKONANIE CZYNU KARALNEGO,
- POSIADANIE PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH,
- NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA
SZKOŁY,
- DEWASTACJA MIENIA SZKOLNEGO I CUDZEJ WŁASNOŚCI
1.Odseparowanie sprawy/ców od ofiary / nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu.
2.Poinformowanie dyrektora szkoły, wychowawcy, rodziców (opiekunów prawnych) i specjalistów
szkolnych.
3.Ustalenie okoliczności, rozmowa kryzysowa i zastosowanie kar zgodnych ze statutem szkoły.
4.W momencie powtarzania się incydentów powiadomienie policji / zabezpieczenie ewentualnych
dowodów przestępstwa (np. ostre przedmioty, przedmioty pochodzące z kradzieży).

§2.
PODEJRZENIE KRZYWDZENIE DZIECKA
1.Zawiadomienie dyrektora szkoły, wychowawcy i specjalistów szkolnych.
2.Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa fizycznego, wsparcia dla dziecka i rodziny, zapewnienie
pomocy medycznej, uruchomienie działań prawnych (Niebieska Karta, Sąd Rodzinny).
3. W przypadku kiedy znanym lub podejrzewamy osobę która może być sprawcą: odizolowanie od
dziecka, zadbanie by dziecko nie było same, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
zawiadomienie policji.

§ 3.
UCZEŃ PODEJRZANY O ZNAJDOWANIE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB
INNYCH ŚRODKÓWPSYCHOAKTYWNYCH
1.Poinformowanie dyrektora szkoły, wychowawcy, rodziców (opiekunów prawnych) i specjalistów
szkolnych.
2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy, pozostawienie go pod opieką osoby dorosłej.
3. Wezwanie rodziców (opiekunów prawnych) i zawiadomienie najbliższej jednostki policji.
4. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami
zawiadomienie najbliższej jednostki policji (informacyjnie poprzez pismo).
5.Sprawowanie szczególnego nadzoru wychowawczego i/lub działań o charakterze terapeutycznym.
6.W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjne powiadomienie policji i Sądu Rodzinnego w celu
podjęcia odpowiednich działań wychowawczych i zapobieżeniu pogłębiającej się demoralizacji.
7. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.

§ 4.
ZNALEZIENIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK
1. Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej,
przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu policji. Podjęcie próby ustalenia, w zakresie możliwych
działań pedagogicznych, do kogo dana substancja należy.
2. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
3. W przypadku znalezienia właściciela podejrzanej substancji powiadomienie i wezwanie rodziców
(opiekunów prawnych).
4. Po przyjeździe policji niezwłoczne przekazanie zabezpieczonej substancji i przekazanie informacji
dotyczących szczegółów zdarzenia.
§ 5.
UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYK
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrekcji) ma prawo zwrócić się z
prośbą, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni w odzieży
ucznia, okazania innych przedmiotów mogących mieć związek z substancją. Nauczycielowi nie wolno
(nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla
policji.
2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy, pozostawienie go pod opieką osoby dorosłej.
3. Powiadomienie dyrekcji szkoły.
4. Szkoła wzywa policję, która postępuje zgodnie ze swoimi procedurami oraz zabezpiecza
substancję.
5. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców ucznia (opiekuna prawnego) i wezwanie do
natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
§ 6.
POSIADANIE I PALENIE TYTONIU
I E - PAPIEROSA PRZEZ UCZNIA
1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.
2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie rodziców ucznia oraz dyrekcję.
3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna.
4.Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.
§ 7.
POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI UCZNIA,
1. Telefoniczne powiadomienie rodziców ucznia lub wysłanie pisemnego upomnienia-zawiadomienia
do rodziców o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego (po dwóch
tygodniach nieobecności).
2.W przypadku braku reakcji rodziców ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego
(powiadomienie Sądu Rodzinnego).
§ 8.
ŁAMANIE ZASAD KORZYSTANIA Z URZADZEŃ ELEKTRONICZNYCH
1.W przypadku podejrzenia, że został wykorzystany sprzęt do zarejestrowania dźwięku lub obrazu
żądanie ujawnienia nagrania.
2.Powiadomienie dyrektora szkoły i wezwanie rodziców (opiekunów prawnych).
3.Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.

§ 9.
BRAK WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ
1.W przypadku podejrzenia złej sytuacji domowej powiadomienie dyrektora szkoły i specjalistów
szkolnych.
2.Nawiązanie współpracy z MOPS/GOPS i/lub poinformowanie Sądu Rodzinnego.
§10.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
W SYTUACJI PODEJRZENIA LUB UJAWNIENIA CYBEPRZEMOCY W SZKOLE
1.Poinformowanie dyrektora szkoły, wychowawcy i specjalistów szkolnych o podejrzeniu lub
ujawnieniu cyberprzemocy w szkole.
2.Zabezpieczenie i zarejestrowanie wszelkich dowodów cyberprzemocy.
3.Należy zawiadomić rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy oraz osoby pokrzywdzonej
(poinformowanie o możliwości pomocy psychologiczno – pedagogicznej), ewentualnie
zawiadomienie policji.
4.Po zakończeniu interwencji należy sytuację monitorować – czy wobec ofiary nie są podejmowane
dalsze działania przemocy (wychowawca, specjaliści szkolni).
5. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.
§11.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO,
WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY
1. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły – długi sygnał dźwiękowy i sygnał
głosowy ALARM.
2. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w
przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego
napastnika na teren placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych
do tego pracowników placówki, wówczas gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał
podejrzenie, ze takie zagrożenie może za chwile wystąpić lub taka informację o
zagrożeniu otrzymał.
3. Uczniowie postępują zgodnie z instrukcjami i zaleceniami nauczyciela pod którego opieką aktualnie
się znajdują.
4. Poddanie się woli napastników – ścisłe wykonywanie ich polecenia.
5. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem lub
pytaniem.
6. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać
się cenne dla służb ratowniczych.
7. Staraj się uspokoić dzieci i młodzież– zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: nie pozwól dzieciom i młodzieży wychodzić z
pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, nakaż uczniom położyć się na podłodze.
8. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy
antyterrorystycznej.

Wykaz organizacji, instytucji i placówek do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach
wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 Pedagog szkolny poniedziałek – czwartek ( 9.00 – 14.00)
 Psycholog szkolny środa ( 9.00 – 14.00)
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
tel. 058 673 25 69
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 10 lutego 29
58- 673-56-57
 Poradnia Leczenia Uzależnień przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Pucku
ul. Armii Wojska Polskiego 16
Tel. 58 673 08 42
 Punkt pomocy rodzinie Gminy Puck
ul. Lipowa 3c, 84- 100 Puck
- Poniedziałek 16.00- 19.00 ( konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu
oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii oraz psychiatrii)
- Wtorek 13.00 – 16.00 Porady prawne
- Środa 16.00- 18.00 ( konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar
przemocy).
- Sobota ( pierwsza i trzecia miesiąca) 12.00 – 16.00 ( konsultacje dla osób uzależnionych od środków
odurzających i ich rodzin).
 Poradnie profilaktyczno – lecznicze
Gdańsk Wrzeszcz , ul. Tuwima 25
Tel.32 – 20 – 27
 Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed
ul. Jaskółcza 7/15 Gdańsk
Tel. 58- 556- 27- 23
 NZOZ Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Gdynia ul. Traugutta 9
Tel. 58- 621- 61- 43
 Gospody – Med. Sp. Z o.o Poradnia psychiatryczno- psychologiczna
Gdańsk ul. Gospody 7
tel. 58 – 556-27- 23
 Centrum Wsparcia dla Osób w stanie kryzysu Psychicznego
Tel. 800 702 222
E mail: porady@liniawsparcia.pl
 Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
Gdańsk ul. Racławicka 17
Tel. 58- 347- 89-30
 Zespół Placówek Specjalistycznych
Gdynia ul. Wejherowska 65
Tel. 58- 664- 33- 66
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie z siedzibą w Rzucewie
tel. 58 673 57 81
 Anonimowy telefon zaufania
tel. 058 301 00 00, 988
Telefon zaufania dla młodzieży 058- 344-73-67
Ośrodek Interwencji Kryzysowej: Gdynia 58- 622- 22- 22
Sopot 58 – 551 57- 41
Gdańsk 58 – 511 – 01- 21

