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Szkolny System Interwencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza 

został opracowany w oparciu o analizę zagrożeń i potrzeb  uczniów, nauczycieli, rodziców                

w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.   

  

 

Przez INTERWENCJĘ rozumiemy zestaw rozmów i działań prowadzących do całkowitego 

wyeliminowania zachowań ryzykownych uczniów. 

  

Podejmowane działania: 
 Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrektora- koordynatora ds. bezpieczeństwa 
 Pozostawienie ucznia pod opieką pielęgniarki szkolnej lub koordynatora ds. 

bezpieczeństwa 
 Konsultacje medyczne ( lekarz, pogotowie ratunkowe) 
 Powiadomienie rodziców  i wezwanie ich do szkoły 
 Rozmowa wychowawcza z uczniem w obecności rodziców 
 Zawiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu 
 Zorganizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
 Monitorowanie zachowania się ucznia  
 Zawiadomienie Sądu Rodzinnego  

 

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI został opracowany na podstawie: 

 
o Ustawa o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz. 425), ustawa o zmianie ustawy                    

o systemie oświaty ( DZ. U. nr 117, poz. 759) 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o  bezpieczeństwie i higienie pracy             

w szkołach i placówkach oświatowych 

o Ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r.( Dz.U.nr 35,poz.230 z p.zm.) 

o Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 24 kwietnia 1997r. ( DZ.U. nr 24, 

poz.198) 

o Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 29 października 1982r. ( Dz.U. 

nr 35, poz.228 z p. zm.) 

o Procedury Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Komendy Głównej Policji                    

w sprawie postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Warszawa 2004. 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.                 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej                 

w publicznych przedszkolach, szkołach, i placówkach. 

o Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego, art. 278 „ Przestępstwa przeciwko 

mieniu” 

o Ustawa o ochronie zdrowia  przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r.(-tekst jednolity Dz. U. Nr10  z 1996r. , poz. 55 

  z późniejszymi zmianami :1997 r. Nr 96,poz.1107; 2003r. Nr 229, poz.2274). 

o Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. O ochronie zdrowia n przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (art.3 pkt.2) 

o Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. W sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

  (Dz.U. Nr 26 z 2003 r.,poz.226). 
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o Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.                

Nr 180, poz. 1493, z późniejszymi zmianami). 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SPOŁECZNEGO 

(WANDALIZM). 

 
1. Powiadamiamy wychowawcę  oraz dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie wandalizmu. 

2. Podejmujemy próbę ustalenia sprawcy, ustalamy okoliczności zdarzenia na podstawie 

rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz staramy się oszacować 

wartość szkody. 

3. Wzywamy do szkoły rodziców/opiekunów prawnych sprawcy. 

4. W obecności dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, sprawcy oraz jego rodziców 

ustalamy szkody, a także zasady zadośćuczynienia bądź też pokrycia strat przez 

sprawcę. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zawiadamia policję. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  WOBEC „ OSOBY OBCEJ” 

NA TERENIE SZKOŁY 

 
Przez „ osobę obcą” na terenie szkoły rozumie się osobę, która: 

 

o nie jest uczniem szkoły 

o nie jest rodzicem ucznia 

o nie jest pracownikiem szkoły 

o nie jest osobą wypełniającą aktualnie na terenie szkoły zadania i funkcje znane 

dyrekcji szkoły 

o nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły bądź wychowawcę klasy lub 

uprawnionego pracownika szkoły 

 

 … i która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia 

społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie szkoły                    

i bezpieczeństwa dla uczniów  oraz innych osób przebywających na terenie szkoły. 

 

1. Ustalamy powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w szkole poprzez 

obserwację, a także rozmowę z nią. 

2. W przypadku nieuzasadnionej obecności osoby na terenie szkoły lub niepokojącego 

zachowania z jej strony podejmujemy mediacje w celu nakłonienia tej osoby do 

opuszczenia terenu placówki. 

3. W przypadkach drastycznych ( osoba nie chce opuścić szkoły, jest agresywna, jest pod 

wpływem alkoholu, itp.) niezwłocznie informujemy dyrekcję szkoły, powiadamiamy 

policję i jednocześnie podejmujemy działania mające na celu zabezpieczenie uczniów              

i pracowników szkoły przed skutkami tych zachowań. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ. 

 
  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków 

odurzających, uprawia  nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego 

demoralizacji (naruszenia zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki:  

 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                            

i przekazuje im uzyskaną informację.  

4. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.  

5. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad uczniem. 

6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich).  

7. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne 

jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów.  

8. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

9. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 

lat, to nauczyciel informuje dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły zawiadamia policję. 

 

 

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,  szkoła 

jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W  PRZYPADKU 

SPOŻYWANIA PRZEZ UCZNIA ALKOHOLU NA TERENIE 

SZKOŁY LUB  PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY 

ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB 

NARKOTYKÓW: 

 
1. Powiadamiamy o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz dyrektora 

szkoły.  

2. Odizolowujemy ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawiamy go samego; stwarzamy warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie.  
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3. Wzywamy lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielamy pomocy medycznej.  

4. Zawiadamiamy rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze szkoły.  

5. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami podejmuje decyzję, co do 

dalszego postępowania, tzn. czy wezwać policję, czy przewieźć ucznia do placówki 

służby zdrowia. 

 Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu 

ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po 

ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły.  

6. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób.  

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma 

obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 

rodzinnego.  

8. Jeżeli nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu, który ukończył 17 lat, powiadamia dyrektora szkoły  i policję.  

 

 

UWAGA: 

Test na obecność narkotyku nie powinien być wykonywany na terenie szkoły. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA                            

W  PRZYPADKU, GDY ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY 

SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM 

NARKOTYK. 

 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. 

3. Szkoła wzywa policję.  

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

 
UWAGA: 

Znalezionego narkotyku nie wolno przechowywać w szkole. Posiadanie narkotyków jest 

przestępstwem.  
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA  

W PRZYPADKU, GDY PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA 

PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ 

NARKOTYK. 
 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów 

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.  

UWAGA: 

Nauczycielowi NIE WOLNO (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 

policji.  

 

2. Nauczyciel o  swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły. 

3. Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa.  

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję                 

i zabiera ją do ekspertyzy.  

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Właściwym zachowaniem jest wezwanie na miejsce policji, która zabezpiecza 

substancję. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył 

substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną 

notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA                            

W PRZYPADKU POPEŁNIENIA CZYNU KARALNEGO 

PRZEZ UCZNIA. 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa:  

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.  

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.  

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana.  

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 
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pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na 

terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży).  

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:  

1. Udzielenie pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej), bądź zapewnienie jej 

udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała 

obrażeń,  

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,  

3. Powiadomienie rodziców ucznia,  

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia.  
 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

WYSTAPIENIA ZAGROZENIA 

ZAMACHEM SAMOBÓJCZYM UCZNIA 

 

Działania, które powinna podjąć szkoła w kontekście zagrożenia samobójstwami i próbami 

samobójczymi uczniów, należy podzielić na trzy kategorie: 

I. DZIA£ANIA PROFILAKTYCZNE, mają na celu: 

- zapobieganie zachowaniom samobójczy 

- wczesne rozpoznawanie zagrożeń. 

 

W ramach działań zapobiegawczych należy: 

– omówić problematykę, dotyczącą samobójstw dzieci i młodzieży na forum Rady 

Pedagogicznej, 

- na godzinach wychowawczych oraz innych przedmiotach   promować zdrowy styl życia 

oraz afirmację życia, 

–monitorować stan psychiczny uczniów pod kątem występowania ostrych kryzysów 

psychicznych, utrzymującego się przez dłuższy czas stresu, stanów depresyjnych, które mogą 

być bezpośrednią przyczyną zachowań samobójczych, 

- wzmacniać poczucie własnej wartości uczniów 

 

II. DZIA£ANIA INTERWENCYJNE 

Podejmowane są w obliczu realnego zagrożenia zamachem samobójczym ucznia, a więc                    

w momencie wystąpienia poważnego kryzysu i bezpośrednio po ustąpieniu kryzysu. 

W przypadku uzyskania informacji, że wystąpiło realne zagrożenie zamachem samobójczym 

ucznia nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 
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2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.   

3. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem 

zobowiązuje rodziców do szczególnego nadzoru nad uczniem. 

5. Jeżeli rodzice nie stawią się do szkoły wychowawca z pedagogiem odwiedzają rodziców 

ucznia w ich miejscu zamieszkania. 

6. Dyrektor (pedagog) zawiadamia Policję. W razie konieczności wzywa pogotowie 

ratunkowe, straż miejską. 

7. Należy ocenić ryzyko dalszego zagrożenia (możliwe, że konieczna będzie hospitalizacja 

ucznia). 

8. Pedagog ustala termin konsultacji psychologicznej w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, kieruje rodziców po poradę do poradni psychiatrycznej. 

 

 

III. DZIA£ANIA POKRYZYSOWE 

 

Należy podjąć bezpośrednio po przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej: 

–dokonać diagnozy ryzyka ponowienia próby samobójczej, 

– podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła uczniowi wsparcia  

i zapewniła bezpieczeństwo. 

 

IV. RYZYKO PONOWNEJ PRÓBY SAMOBÓJCZEJ 

 

Szczególnie istotne jest ocenienie ryzyka ponownej próby samobójczej. Osoby, które 

już raz podjęły zamach na swoje życie, łatwiej podejmują kolejną próbę. Jeśli nie poświęcimy 

młodemu człowiekowi należytej uwagi i nie przeanalizujemy dogłębnie powodów, dla 

których próbował popełnić samobójstwo, istnieje ryzyko, że sytuacja taka powtórzy się.  

Po podjętym zamachu na życie dziecko odczuwa zazwyczaj znaczny spadek napięcia, 

nie należy tego utożsamiać jednak z poprawą stanu psychicznego. Okres ten powinien być 

traktowany z dużą ostrożnością, bo uczeń może po prostu zbierać siły do kolejnej próby. 

Często zdarza się, że wybiera wówczas skuteczniejsze metody pozbawienia się życia. 

W czasie kryzysu uczeń powinno przebywać pod stałym nadzorem co najmniej przez kilka 

dni. Istotne jest również, aby w pobliżu lub w stałym kontakcie był lekarz lub psycholog. 

Próbując ocenić ryzyko ponownej próby samobójczej, warto znaleźć odpowiedź na 

następujące pytania: 

– W jakich okolicznościach uczeń podjął próbę samobójczą? 

– Czy jest to pierwsza próba samobójcza, a jeśli nie, to w jakich okolicznościach i z jakiego 

powodu podejmowane były poprzednie próby? 

– Co działo się w życiu ucznia i jakie uczucia mu towarzyszyły w ostatnim tygodniu przed 

podjęciem próby samobójczej oraz w dniu samobójstwa i tuż przed jego popełnieniem? 

– Czy, podejmując próbę samobójczą, uczeń znajdował się pod wpływem działania środków 

zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki psychotropowe). 

– Jakie uczucia towarzyszyły uczniowi po podjętej próbie samobójczej? 

– Czy w rodzinie lub w najbliższym otoczeniu dziecka zdarzyły się próby samobójcze lub 

śmierć samobójcza? 

– Czy uczeń leczył się psychiatrycznie, jeśli tak, to gdzie, kiedy i z jakiego powodu? 
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– Czy w ostatnim okresie (roku, kilku miesięcy, tygodni) uczeń doznał utraty kogoś bliskiego 

lub innych traumatycznych doświadczeń w swoim życiu oraz jaki to ma wpływ na jego 

obecne funkcjonowanie? 

W okresie następującym po tragicznych wydarzeniach istotne jest wnikliwe monitorowanie 

stanu psychicznego uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia 

wśród uczniów objawów stresu pourazowego. Uczniowie powinni też uzyskać informację             

o miejscach, w których uzyskają pomoc w sytuacji kryzysu, oraz numerach infolinii                       

i telefonów zaufania. Uwzględnienie powyższych czynników zmniejsza ryzyko 

naśladownictwa i wystąpienia seryjnych prób samobójczych lub samobójstw. 
  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI 

STWIERDZENIA KRADZIEŻY 
 

1.   Poinformować dyrektora szkoły, wychowawcę.  

2.   Przeprowadzić rozmowę z osobą poszkodowaną - sporządzić notatkę.  

3.   Za zgodą dyrektora szkoły wezwać Policję.  

4.   Przeprowadzić rozmowę z członkami grupy, w której miało miejsce zdarzenie - 

poinformować o konsekwencjach łamania norm społecznych, prawnych.  

5.   Sprawdzić zabezpieczenie pomieszczenia, w którym dokonano kradzieży.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA 

PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA W MIEJSCU PUBLICZNYM,  

W TYM NA TERENIE SZKOŁY 

   

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły przekazuje informację o paleniu papierosów 

przez ucznia wychowawcy klasy lub pedagogowi. Zdarzenie odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym nauczyciel zgłaszający, a w przypadku gdy zgłaszającym był pracownik 

szkoły wpisu dokonuje wychowawca lub pedagog.  

2. W przypadku pierwszego złamania zakazu palenia papierosów wychowawca 

przeprowadza rozmowę ostrzegawczą  i udziela ustnego upomnienia. 

3. Nauczyciele pełniący dyżury  na przerwach dbają o przestrzeganie zakazu palenia.  

4. W przypadku ponownego złamania zasad - powiadomienie rodziców o zaistniałej 

sytuacji. Wychowawca, pedagog/psycholog przeprowadza z uczniem i jego rodzicami 

rozmowę dotyczącą przyczyn i konsekwencji palenia papierosów. Uczeń zobowiązuje 

się do niepalenia, a rodzice do szczególnej kontroli i zainteresowania uczniem. 

5. W przypadku ponownego powtórzenia się palenia papierosów dyrektor szkoły  

w porozumieniu z wychowawcą  może zdecydować o zawieszeniu w prawach ucznia 

lub zastosować karę statutową.  

6. Uczeń, który złamie zakaz palenia papierosów na terenie placówki podlega karze 

zgodnej z zasadami WSO. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI AGRESJI 

RÓWIEŚNICZEJ. 
 

1.W sytuacjach agresywnego zachowania ze strony ucznia, nauczyciel/inny pracownik szkoły 

będący świadkiem zdarzenia, zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy 

od ofiary i przerwania aktu przemocy. Pracownik niepedagogiczny powiadamia nauczyciela  

o każdym akcie przemocy. 

 

2. W sytuacji wyższej konieczności, nauczyciel prosi innego ucznia, by sprowadził w miejsce 

zajścia drugą osobę dorosłą – wychowawcę ucznia agresywnego, innego nauczyciela, 

pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.  

 

3. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo oraz konieczną pomoc przedmedyczną wszystkim 

uczestnikom zajścia.  

 

4. Nauczyciel informuje wychowawcę/ wychowawców klasy o zaistniałej sytuacji,  

a w przypadku jego/ ich nieobecności, sam podejmuje dalsze działania.  

 

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia oraz podjętych działań.  

Przekazuje ją wychowawcy  ucznia.  

 

6. Jeżeli niemożliwe jest przerwanie agresji ze strony ucznia lub przewiduje się, że będą 

kontynuowane zachowania agresywne, dyrektor szkoły podejmuje decyzję  

o natychmiastowym wezwaniu do szkoły policji i niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie 

rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. W przypadku nieobecności dyrektora, decyzję taką 

podejmuje nauczyciel wspólnie z pedagogiem /psychologiem szkolnym.  Świadek zdarzenia 

pozostaje do przyjazdu policji.  

   

7. Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji i przebiegu zdarzenia 

pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły oraz powiadamia o tym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia.  

 

8. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem/ psychologiem szkolnym przeprowadza ze 

sprawcą zajścia rozmowę dyscyplinującą, z której sporządzić należy notatkę służbową. 

Notatka pozostaje w teczce wychowawcy i dokumentacji pedagoga szkolnego.  

W uzasadnionych przypadkach w rozmowie takiej powinien uczestniczyć dyrektor szkoły. 

Sprawcy agresji podlegają ukaraniu zgodnie ze statutem szkoły. 

 

9. W przypadku powtarzających się aktów agresji ze strony tego samego ucznia  

pedagog/psycholog szkolny zwraca się o pomoc do: 

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu 

 KPP w Szydłowcu  

 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Szydłowcu 
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 innych instytucji wspierających pracę szkoły wskazanych przy rozwiązywaniu danego 

problemu.  

  

10. Zespół wychowawczy zobowiązany jest do analizy agresywnych zachowań uczniów  

w trakcie posiedzeń zespołu wychowawczego, w celu wypracowania jednolitych oddziaływań 

wychowawczych.  

 

 

 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

UWAGA:  

Policja jest wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Szkolnym Systemie 

Interwencji" albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę                

w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.  

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, jest uzgodniona z dyrektorem szkoły.  

W przypadku zauważenia w najbliższym otoczeniu szkoły (park) sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla młodzieży (np. grupka bijących się, spożywających alkohol lub 

zachowujących się nieodpowiednio młodych ludzi) dyrektor szkoły powiadamia najbliższą 

jednostkę policji 

 

 

1. Szkolny system interwencji – procedury postępowania:  
a) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia 

społecznego (wandalizm) 

b) Procedura postępowania wobec „osoby obcej” na terenie szkoły 

c) Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 

d) Procedura postępowania w przypadku spożywania przez ucznia alkoholu na 

terenie szkoły lub podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków 

e) Procedura postępowania  nauczyciela w przypadku, gdy znajduje na terenie 

szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk 

f) Procedura postępowania nauczyciela w przypadku popełnienia czynu 

karalnego przez ucznia 

g) Procedura reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zamachem 

samobójczym ucznia  

h) Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia w 

miejscu publicznym, w tym na terenie szkoły  

i) Procedura postępowania  w sytuacji agresji rówieśniczej. 

 

 

2.  Działania i programy z zakresu profilaktyki . 
a)Program Działań Wychowawczych i Profilaktycznych wobec Zachowań 

Aspołecznych Młodzieży  zjawisko palenia papierosów w szkole, agresja słowna, 

wandalizm) 

b) Program Profilaktyczny dla młodzieży „Jak żyć z ludźmi”.         

 e) Program przeciwdziałania przemocy VETO 

e) diagnoza samopoczucia uczniów klas II  
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f) diagnoza środowiska uczniowskiego pod kątem zagrożenia patologią   

g) diagnoza środowiska uczniowskiego w poszczególnych sferach życia szkolnego: 

bezpieczeństwo w szkole, dydaktyka, atmosfera szkolna.  

 

 

 

 
 


