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ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE
1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy –
postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole

zasady

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od
nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu
sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i
ogłoszeniu alarmu.
Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać
każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:
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1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela
2) bądź opanowany, nie ulegaj panice
3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą
wskazywaną przez nauczyciela
4) pomagaj osobom słabszym
5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym
6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci
bezpośrednio.
W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna
uwzględniać rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i
ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony
innych osób (pracowników, uczniów).

2. Wtargnięcie napastnika (terrorysty)
niebezpiecznym narzędziem do szkoły

z

bronią

lub

1) Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz
(zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić
napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób
2) Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal
lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do
pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę
3) Zaopiekuj się uczniami , którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić
szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą
mieć problemy z opanowaniem emocji
4) Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane
sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz
zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia
5) Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej
sytuacji w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest
natychmiastowe przekazanie informacji policji
6) Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić
obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby
współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu
szkolnego
7) Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki
lub cień, który może zostać zauważony przez napastników
8) Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle
drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników
9) Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają
na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu
penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz
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10) Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały
przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i
upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma
11) Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w
przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą
zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma
spowodować otwarcie drzwi
12) W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij
walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji
obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej
liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na
uratowanie życia
W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do
przejęcia kontroli nad szkołą:
1) Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu
mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się
śmiercią zakładników
2) Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią
osoby oszukującej
3) Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim
przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie
zostanie potraktowane jako próba oporu
4) Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej
sytuacji patrzenie
w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i
agresji
5) Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami
może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także
orientację w sytuacji
6) Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może
zwiększyć szansę na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy
zdecydują się zabić kogoś dla przykładu
7) Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja
mogą zostać ukarane przez zamachowców
8) Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak
szacunku czy agresji i zostać ukarane
9) Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się
do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może
spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców
10) Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w
konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci,
których zachowanie odstaje od reszty
11) Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać
potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana
12) Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy
kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.
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W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych
przez policję:
1) Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów –
możesz zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji
odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od
ofiar
2) Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi próba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy
prośby może zostać potraktowane jako akt agresji
3) Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na
wysokości głowy -taka pozycja pozwala widzieć ewentualne
niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy
wtopili się w szeregi zakładników
4) Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się
jej działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także
identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi
napastników
5) Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu
tylko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego
6) Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie
samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i
mogą utrudnić akcję ratunkową
7) Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe
informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia
zakładników i identyfikacji zamachowców
8) Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego
terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w
pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w
stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują
się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku
9) Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej,
oddal się we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił
bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego
chcą siły interwencyjne
10)
Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze
istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie
życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.

3. Podłożenie ładunku wybuchowego
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Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:
1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku
wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane
informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy
alarmu
2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w
przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z
przypomnieniem sobie istotnych informacji
3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną
w szkole za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może
zarządzić ewakuację całości personelu szkoły
4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta
niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu
ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.
5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać
zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy
6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie
należą do jej wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego
przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować
skutki ewentualnej eksplozji
7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową
lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna
jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby
kierującej sytuacją kryzysową
8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie
sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji
całości personelu szkoły
9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje
blokowania dróg ewakuacyjnych
Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać
ładunek wybuchowy.

4.

Podłożenie podejrzanego pakunku

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną
substancją.
W przypadku podejrzenia jej otrzymania:
1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy
założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka
ewentualność nie zostanie wykluczona
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2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w
przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby
manipulowania
3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej
substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku
wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się
substancji
4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za
uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić
ewakuację całości personelu szkoły
5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta
niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu
ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku
6) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać
zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy
7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową
lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna
jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby
kierującej sytuacją kryzysową
8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie
sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji
całości personelu szkoły
9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje
blokowania dróg ewakuacyjnych

5. Wypadek
szkoły

skażenia

chemicznego lub

biologicznego

SYTUACJA,
GDY
NASTĄPIŁO
SKAŻENIE
SZKOŁY
(SZKOŁA
OTRZYMUJE INFORMACJĘ
O MOŻLIWYM SKAŻENIU
SUBSTANCJĄ
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ
NP.
TELEFON
O ZAMIARZE ATAKU).
Należy wówczas:
1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby
przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając
się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru
2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na
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zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego
ataku
3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory
wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację
4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną,
wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające
krążenie, spirytus do zmywania skóry
5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na
wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza
pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza
przed nadmiernym pochłanianiem substancji
6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac
wymagających dużego wysiłku
7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno
opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i
innych otworów wentylacyjnych
8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznymi.
SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ,
A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO
WYKRYTE NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ
Należy wówczas:
1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać
proszku, nie ścierać cieczy
2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem
3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do
przeciągów
4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność
podejrzanej substancji
i nie wpuszczać do niego innych osób
5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję
6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i
ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz
poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów ewakuacji powinno być kilka,
znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku
wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia,
rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta
przestrzeń
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7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego
zagrożenia
8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce
wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną
substancją i włożyć do plastikowego worka
9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania
zgody odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana
jednostka zwalczania skażeń
i zakażeń
10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i
uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację
11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo
znalazły się
w odległości ok. 5 m od niej. Listę
przekazać policji.
12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną,
wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające
krążenie, spirytus do zmywania skóry
13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na
wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza
pomieszczeń - częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą
zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji
14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac
wymagających dużego wysiłku
15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie
z otrzymanymi od nich wytycznymi.
SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ,
A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO
WYKRYTE PÓŹNO, NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA
SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA ZACHOROWAŃ:
Należy wtedy:
1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać
proszku, nie ścierać cieczy
2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję
3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się
4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do
przeciągów
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5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność
podejrzanej substancji
i nie wpuszczać do niego innych osób
6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników
znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na
terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły
7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego
zagrożenia
8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne,
wyłączyć klimatyzację
a budynek szkoły wraz ze wszystkimi
obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia
przygotowując się do ewentualnej kwarantanny
9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznym.

II
ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE
1. Ucieczka z lekcji
1) Uczeń nieobecny na zajęciach dydaktycznych ma odnotowaną w
dzienniku
elektronicznym
nieobecność
przez
nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
2) O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje wyłącznie wychowawca
klasy.
3) Wychowawca klasy po stwierdzeniu, że uczeń opuścił zajęcia bez
uzasadnienia:
a. powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
b.
przeprowadza rozmowę z uczniem, próbując ustalić powód
ucieczki; przypomina
o konsekwencjach wynikających ze Statutu;
motywuje do zmiany zachowania.
4) Jeśli ucieczki stają się nagminne, wychowawca:
a. wzywa rodziców (opiekunów) ucznia do szkoły aby wspólnie ustalić,
jakie działania należy podjąć w celu wyeliminowania ucieczek;
b. zgłasza problem pedagogowi szkolnemu, który włącza się w proces
wychowawczy, zmierzający do wyeliminowania zjawiska (np.
sporządzenie kontraktu)
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5) Jeśli powyższe działania nie przynoszą skutku, wychowawca,
pedagog
w porozumieniu z dyrektorem
uruchamia tryb postępowania egzekucyjnego.

2. Zasady korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły
1) Podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania
przez uczniów
z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych.
2) Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu
komórkowego i innych urządzeń elektronicznych przed rozpoczęciem
zajęć edukacyjnych.
3) Użycie przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych możliwe jest wyłącznie
w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
4)
Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania oraz
fotografowania.
5) Nagrywanie zajęć edukacyjnych lub wydarzeń szkolnych oraz
utrwalanie ich
w jakikolwiek inny sposób możliwe jest
wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły, nauczyciela
prowadzącego zajęcia edukacyjne lub wychowawcy klasy.
6)
Naruszenie powyższych zasad skutkuje odebraniem przez
nauczyciela telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego i zdeponowaniem
go w
sekretariacie
szkoły. Przed odebraniem urządzenia uczeń
zobowiązany jest go wyłączyć, schować do koperty, zakleić kopertę i
podpisać swoim imieniem
i nazwiskiem.
7) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy
kradzież telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
przynoszonych przez uczniów na teren szkoły.
8) Zdeponowany w sekretariacie szkoły telefon komórkowy lub inne
urządzenie elektroniczne odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia,
do którego należy telefon komórkowy.

3. Procedura postępowania w przypadku posiadania
przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie
szkoły, podczas wycieczek i imprez organizowanych
przez szkołę (dotyczy także e -papierosów)
1) Osoba, która zauważy ucznia posiadającego lub palącego papierosy
na terenie szkoły podczas wycieczek i imprez organizowanych
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przez szkołę, powinna poinformować wychowawcę , pedagoga
szkolnego i dyrektora szkoły.
2) Wychowawca w obecności pracownika szkoły ma prawo zażądać,
aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni.
(Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży,
ani teczki ucznia jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla
policji).
3) Wychowawca zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca
uporządkował miejsce zdarzenia.
4) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem rozmawia z uczniem o
zdarzeniu
i ustala źródło posiadanych papierosów.
Wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i
przekazuje im informację o paleniu, posiadaniu papierosów przez
dziecko.
5) Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców,
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,
rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Informuje
rodziców, iż uczeń złamał prawo i sporządza notatkę
o
zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic (opiekun) dziecka.
6) Jeśli uczeń odmówi oddania papierosów wychowawcy bądź
pokazania zawartości teczki szkolnej i kieszeni, wychowawca
natychmiast powiadamia dyrektora
i rodziców
ucznia i czeka na ich przybycie. W obecności rodziców i dyrektora
postępuje jak w pkt. 2 i 5.
7) Uczeń posiadający lub palący papierosy na terenie szkoły, podczas
wycieczek
i imprez organizowanych przez szkołę
podlega karom określonym w Statucie Szkoły (ustne upomnienie,
kontrakt, nagana dyrektora, nagana dyrektora z ostrzeżeniem
wydalenia ze szkoły).
8) W
przypadku
nieskuteczności
zastosowanych
środków
wychowawczych, kiedy uczeń jest niepełnoletni i rodzice odmawiają
współpracy, dyrektor na wniosek pedagoga oraz wychowawcy
powiadamia pisemnie sąd rodzinny.

4. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia
agresywnych zachowań w szkole
1. Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która
zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O
stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach
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decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności
wicedyrektor lub pedagog szkolny. Czynnościami realizowanymi w
trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba
przez niego wyznaczona.

Agresja fizyczna
 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika
szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim
poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły
powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom
agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić
dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie
potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy
uczniami.
 Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole),
pedagoga/psychologa
i dyrektora szkoły oraz powiadomić
wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.
 W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka,
pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę
pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów
prawnych).
 Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez
możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona
przez dyrektora szkoły.
 Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie
prawni) poszkodowanego.


Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają
rozmowy
z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu
stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.

 Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej
ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z
innymi,
 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia
wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę
ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć
normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych
przypadkach.
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W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z
widocznymi skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od
postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec
agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.

Agresja słowna
 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska
 Należy
powiadomić
wychowawcę
klasy
i/lub
dyrektora,
pedagoga/psychologa.
 Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z
uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.
 Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.
 Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą
i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą
formę zadośćuczynienia.
 O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów
prawnych uczestników zdarzenia.
 Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej
ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z
innymi,
 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia
wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę
ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć
normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania
w
podobnych przypadkach.
 W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na
wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.
 Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się
konsekwencje przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły.

5. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w
szkole substancji psychoaktywnych


W przypadku znalezienia podejrzanej substancji
odurzającej na terenie szkoły, należy:

 zachować szczególne środki ostrożności
 zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej
zniszczeniem
 powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję
 ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja
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 przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej
sytuacji
 opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.


W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków
odurzających należy:






odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję
zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania
posiadanej substancji
zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości
kieszeni
powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia
poinformować
rodziców
o
obowiązujących
procedurach
w
szkole/placówce
przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych
dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W
dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub
wychowawczymi.
Wsparcia
należy
udzielić
również
rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.








W przypadku
alkoholem:

rozpoznania

stanu

odurzenia

ucznia

powiadomić wychowawcę klasy ucznia
odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do
szkoły/placówki
 poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze
postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji
psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia
działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy
udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
 przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla
zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć
pomocą w zaistniałej sytuacji.
 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.







W przypadku rozpoznania
narkotykami/dopalaczami:

stanu

odurzenia

ucznia
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 przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
 w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów
w klasie
 poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego
 przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
 poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
 wezwać karetkę pogotowia ratunkowego
 wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze
postępowania
 przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności
lub indywidualnie w celu wyciszenia emocji.
 zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania
się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w
zaistniałej sytuacji.
 opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z
dzieckiem
 wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i
ewaluować efekty
 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.


W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:
 szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub
Policję

powiadomione
instytucje wdrażają obowiązujące procedury
postępowania
 szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia
ucznia
 szkoła udziela informacji i
przekazuje dotychczasowe sposoby
postępowania
z uczniem
 szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym
umieszczono ucznia
 szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego
pełnoletniości.

6. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia
kradzieży,
wymuszenia
pieniędzy lub przedmiotów wartościowych
 Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego
zjawiska winny zostać podjęte bezzwłocznie
 Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły
 Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na
terenie szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły
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 Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów
pochodzących
z kradzieży lub wymuszenia i
przekazanie ich Policji
 Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał
zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz
przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku
z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy
klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły
(należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to
zrobić tylko Policja
 We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności
czynu
i ewentualnych świadków zdarzenia
 Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych)
sprawcy
i przeprowadzić rozmowy z
uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy
podpisaną przez rodziców
 Należy powiadomić Policję.
 Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w
kradzieży.



Otrzymanie przez ucznia prawomocnego
ukończenia postępowania karnego

wyroku

 Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu
postępowania karnego wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien przedstawić treść
zawiadomienia.
 Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy
uczniów.
 Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej
rodziców.
 Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego oraz
po uzyskaniu opinii samorządu
uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia
z listy
uczniów szkoły.

7. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia
przypadków pedofilii w szkole
Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego
zjawiska.
 w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić
dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego

w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób
obcych, zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić
najbliższą placówkę Policji
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następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły
informację
o stwierdzonym zagrożeniu
wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego
zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o
osobach, które mogą stwarzać zagrożenie
w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie
powinni zostać powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia
oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających,
które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania
wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza
indywidualną rozmowę z uczniem (w obecności rodziców ustala
przyczyny i okoliczności zdarzenia)
dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów
ucznia
wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić
rozmowę
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia
sprawcy na temat zdarzenia
dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami
ustali działania
z udziałem psychologa dziecięcego lub
pedagoga w celu zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem

Podstawy prawne uruchomienia procedury Kodeks Karny: art. 197 § 3;
art. 200 art. 200a; art. 200b

8. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia
przypadków
rozpowszechniania pornografii w
szkole przez ucznia
 W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę
informacji
o rozpowszechnianiu przez ucznia
pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu
 W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które
pokazywały materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie
anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które
mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez
sprawców zdarzenia.
 Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym
zagrożeniu pracownikom szkoły.
 Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie
za sobą upublicznianie materiałów
o charakterze
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pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu
działań
 Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów
ucznia, który rozpowszechniał materiały pornograficzne
 Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić
rozmowę
z rodzicami/prawnymi opiekunami
ucznia sprawcy na temat zdarzenia.

9. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia
przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów
 W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był
świadkiem
czynności
mogących
mieć
znamiona
prostytucji,
nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie powinien powiadomić
o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły.
 W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat,
uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o
demoralizacji, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, który
powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 W
przypadku
stwierdzenia
przez
pracownika/nauczyciela,
że
uczeń/uczennica świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które
mogłyby być uznane za prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły
rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z
uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji,
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,
rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W
toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom
skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w
programie terapeutycznym.
 Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie
stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają
informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły
winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub
Policję (specjalistę ds. nieletnich).
 W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki
oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia
ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem i itp.), a ich
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły
winien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania
leży
w kompetencji tych instytucji.
 Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który
ukończył 18 lat,
a nie jest to udział w działalności grup
przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie
nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły.
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 W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który
ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w
działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu
karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o
tym prokuratora lub Policję.
 Dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.
 Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić
rozmowę
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia
sprawcy na temat zdarzenia.
 Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami
ustala konieczność podjęcia działań z udziałem psychologa dziecięcego
w celu zapewnienia opieki nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie
lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za
prostytuowanie się.
Podstawa prawna
Kodeks Karny: art. 18 § 3, art. 203, art. 204.

10. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia
przypadków
niepokojących zachowań
seksualnych uczniów w szkole
 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić
wychowawcę
klasy
i/lub
pedagoga/psychologa
szkolnego
o
przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a
jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i
podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.
 W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o
niepokojących zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie
anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które
mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez
uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach
 Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z
uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.
 Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla
zmiany jego zachowań, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny
przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich dziecka,
zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim
 Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do
szkoły
i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich
obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem.
 W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na
wezwanie do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne
jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one
spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny
stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły
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pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.
 Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego
przestępstwa
(np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w
porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim powiadomieniu o
zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę
Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog
całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
 Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który
ukończył 18 lat,
a nie jest to udział w działalności grup
przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie
nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły.
 W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który
ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w
działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu
karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

11. Procedura postępowania na wypadek popełnienia
przez ucznia czynu karalnego
Dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach
nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo
wykroczenie określone
w artykułach:
 art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie
niebezpiecznego przedmiotu
w miejscu publicznym,
 art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
 art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
 art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
 art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
 art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
 art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,
 art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi
ono
z kradzieży,
 art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
 art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,
 art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń
użytku publicznego.

Sposób działania
 Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do
powiadomienia dyrektora szkoły.
 Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i
ewentualnych świadków zdarzenia
 W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły,
wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go
dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
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 Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym
przypadku.
 Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie
ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem
szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy
także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

12.
Procedura postępowania na
będącego ofiarą czynu karalnego

wypadek

ucznia

Podstawy uruchomienia działań - sytuacja, w której uczeń stał się
ofiarą czynu karalnego zabronionego przez ustawę o postępowaniu w
sprawach nieletnich
 Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić
ofierze czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź
zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy
ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o
sytuacji dyrektora szkoły.
 Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne
rodziców ucznia - ofiary czynu karalnego.

powiadomienie

 Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję,
szczególnie w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i
ewentualnych świadków zdarzenia.
 W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc,
wsparcie psychologiczne.

13.
Procedura postępowania w sytuacji wypadku
ucznia w szkole
1) Udzielenie
pierwszej
poszkodowanemu

pomocy

przedmedycznej

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie
zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając
fachową pomoc medyczną,
a w miarę możliwości udzielając
poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy w
wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły.
Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną.
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W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając
uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą
prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa
uczniów. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
dyrektora szkoły o sytuacji.

2) Obowiązek
zdarzenia

powiadamiania

i

zabezpieczenia

miejsca

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów)
poszkodowanego, pracownika szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
i higienę pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę
lub placówkę oraz radę rodziców.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie
prokuratora
i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w
wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora
sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego
pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w
dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców /
opiekunów prawnych ucznia o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak
wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie,
zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim:
potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego
przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.
Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również
w dzienniku zajęć.
W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy,
niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie
ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu
ucznia w szpitalu, należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.
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. Do czasu rozpoczęcia pracy
przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w
sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może
wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik
szkoły.
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3) Zespół powypadkowy
Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z
zasady pracownik odpowiedzialny za służby bezpieczeństwo i higienę
pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby
BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły. W składzie zespołu może
uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub
rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny
za BHP w szkole, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu przewodniczącego
zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.
4) Postępowanie powypadkowe
Zespół powypadkowy:
 przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową
 rozmawia
z
uczniem
(w
obecności
rodzica
lub
wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza protokół
przesłuchania
 rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania;
 jeżeli świadkami są uczniowie przesłuchanie odbywa się w obecności
wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół
przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia
świadka i jego
rodziców
 sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku
 uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń
przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek
 uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem
rodzaju wypadku
 sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty
uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy podpisują
członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.
Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy
wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające
sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych
rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.
Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego,
może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole
powypadkowym. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu
oraz dyrektor szkoły. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały
zgłoszone
zastrzeżenia
przez
rodziców
ucznia
poszkodowanego
postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. Protokół
powypadkowy
sporządza
się
w
trzech
egzemplarzach
dla:
poszkodowanego, szkoły, która przechowuje go
w dokumentacji
powypadkowej wypadku ucznia oraz dla organu prowadzącego lub
kuratora oświaty (na żądanie).
Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego i
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rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany
pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami
postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).
Protokół
powypadkowy
doręcza
się
osobom
uprawnionym
do
zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
5) Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego
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
przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do
protokołu lub na piśmie. 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.

6) Dokumentacja
Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje
prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o
wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do
zapobiegania analogicznym wypadkom.

14.
POSTĘPOWANIE
CHORYM

Z

UCZNIEM

PRZEWLEKLE

(opracowano na podstawie publikacji „one są wśród nas”, zamieszczonych na
stronie
internetowej
pełnomocnika/rządu/do/spraw/równego/traktowania:
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/files/dokumenty/cmppp_przewlekle_e.pdf)

1. W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, dyrektor i
wychowawca klasy powinien: pozyskać od rodziców (opiekunów)
ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz
wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu;
Co szkoła powinna wiedzieć:
a. krótka historia choroby; specjalne potrzeby dziecka;
b. procedury medyczne wymagające wykonania w trakcie pobytu
dziecka w szkole; specjalne potrzeby dietetyczne;
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c.
d.
e.
f.
g.
a.

b.

c.

d.
e.

f.

potrzeby związane z transportem;
główne problemy dziecka i konieczne środki ostrożności;
plan postępowania i procedury wymagane w nagłych sytuacjach;
osoby i instytucje, z którymi trzeba się skontaktować;
podział zadań i zakresu odpowiedzialności.
Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych
pracowników szkoły w zakresie postępowania z chorym dzieckiem
na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby;
W porozumieniu z pielęgniarką, wspólnie z pracownikami szkoły,
opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego
ucznia, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów
choroby czy ataku. Procedury te mogą uwzględniać m.in.
przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywanie
pomiarów poziomu cukru, regularne przyjmowanie posiłków itp.
Określić formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego
dziecka oraz zobowiązać wszystkich pracowników szkoły do
bezwzględnego ich stosowania:
Zobowiązać wychowawcę klasy do koordynowania działaniami
wobec ucznia;
Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole
dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz
organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia,
a także objąć go różnymi formami pomocy psychologicznopedagogicznej;
Poinformować rodziców (opiekunów) o przypadku nasilenia choroby
u dziecka podczas pobytu w szkole.

2. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku, możliwe do
zrealizowania na terenie szkoły:
a. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;
b. pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności;
c. budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych;
d. przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi;
e. traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy;
f. uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka
chorego;
g. uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych
uczniów;
h. motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi;
i. rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka;
j. dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów;
k. motywowanie do aktywności.
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15. POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM
NAGŁEGO ZACHOROWANIA

W

PRZYPADKU

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania
niepokojących objawów chorobowych bądź złego samopoczucia osoba
interweniująca powinna wyznaczyć ucznia, pod opieką którego chory
uda się do gabinetu pielęgniarki szkolnej, a przypadku nieobecności
pielęgniarki do sekretariatu szkoły.
2.

Pielęgniarka szkolna udziela stosownej pomocy przedlekarskiej, a w
przypadku utrzymującego się złego samopoczucia informuje
telefonicznie rodziców (opiekunów) o dolegliwościach dziecka.

3.

W przypadku nieobecności pielęgniarki
rodzicom (opiekunowi) sekretarz szkoły.

informację

przekazuje

4. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren
szkoły wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna) lub osoby pełnoletniej
z rodziny.
5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) i przy
ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia uczniowi dalszą opiekę
(w gabinecie pielęgniarki, sekretariacie, sali lekcyjnej).
6. W przypadku nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła
(pielęgniarka, sekretarz szkoły lub nauczyciel) informuje o tym fakcie
rodziców (opiekuna) dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe.
7. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunem) i wezwania
pogotowia ratunkowego wyznaczony pracownik szkoły przejmuje
opiekę nad uczniem podczas transportu karetką do szpitala do czasu
przybycia rodziców (opiekuna).

16. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
RODZINIE UCZNIA (np. RODZICA)

ŚMIERCI

W

Działanie bezpośrednie:
1. Pracownik szkoły otrzymuje informację o śmierci w rodzinie ucznia.
2. Pracownik szkoły przekazuje informację o śmierci w rodzinie ucznia
wychowawcy klasy lub wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i
dyrektorowi szkoły.
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3. Wychowawca klasy/ pedagog szkolny kontaktuje się z rodziną ucznia.
Rozmowa ma na
celu złożenie kondolencji, zaoferowanie wsparcia
oraz uzyskanie zgody na przekazanie informacji o śmierci
nauczycielom i kolegom z klasy, do której uczęszcza uczeń.
4. Po uzyskaniu zgody rodziny wychowawca omawia z klasą kwestie
ewentualnego uczestnictwa w pogrzebie (cała klasa lub reprezentacja)
oraz omawia sposoby wsparcia ucznia przez zespół klasowy.
5. Wychowawca przekazuje informację o śmierci w rodzinie ucznia
nauczycielom, którzy umożliwiają zaliczenie form sprawdzania wiedzy
w trybie indywidualnym.
6. Nauczyciele/wychowawca
zgłaszają
pedagogowi
szkolnemu
ewentualne, niepokojące symptomy w zachowaniu ucznia.
Działania długoterminowe:
1. Pedagog szkolny w rozmowie z uczniem ustala sposoby wsparcia w
przeżywaniu żałoby.
2. Wychowawca/pedagog w rozmowie z uczniem wspiera go w
rozumieniu uczuć i emocji przeżywanych w związku ze stratą bliskiej
osoby.
3.
Pracownicy szkoły obserwują zachowanie ucznia. Reagują na
niepokojące zachowania,
a w razie potrzeby
sygnalizują je pedagogowi szkolnemu.

17.
PRÓBA
SAMOBÓJCZA,
SAMOBÓJSTWO UCZNIA

SAMOOKALECZENIE,

Obowiązki pracownika ZST
Każdy pracownik Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu ma obowiązek
zareagowania
na
jakikolwiek
sygnał
o
ryzyku
zachowania
autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub uzyskania
informacji, że uczeń planuje podjąć próbę samobójczą, każdy pracownik
powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
O ryzyku zachowań
poniższych czynników:

samobójczych

świadczyć

może

występowanie

1. Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei;
2. Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów
pożegnalnych lub testamentu;
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3. Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w
sobie;
4. Zaniechanie
zajęć,
które
dotychczas
sprawiały
uczniowi
przyjemność;
5. Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie
nietypowych zachowań;
6. Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się,
zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu;
7. Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.;
8. Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych;
9. Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które
popełniły samobójstwo


Działania podejmowane przez zespół
szkolny, wychowawca)
niepokojących sygnałów:

(dyrektor, pedagog
w razie wystąpienia

Jednoznaczne ustalenie, które z w/w przesłanek występują u danego
ucznia.
1) Przeprowadzenie analizy sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu
ustalenia przyczyny zmian w zachowaniu ucznia.
2) Przekazanie informacji o zagrożeniu rodzicom.
3) Ustalenie z rodzicami ucznia zasady wzajemnych kontaktów,
zaproponowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły
lub poza nią.
4) Powiadomienie grona pedagogicznego o zaistniałej sytuacji.


W przypadku uzyskania informacji, że uczeń zamierza
popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia,
kolegów, rodziny, osób postronnych):

1)

Wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły diagnozują
sytuację i podejmują następujące działania:
a) nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne,
bezpieczne miejsce;
b) informują rodziców o uzyskanej informacji i potencjalnym zagrożeniu;
c) przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub
jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim
instytucjom (np. policji).


W przypadku uzyskania informacji, że uczeń podjął
próbę samobójczą:

Po uzyskaniu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor
szkoły, wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania:
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1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel,
pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten
rodziców/opiekunów prawnych
i odpowiednie służby
(pogotowie, policję).
2. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny
sytuacji
i przeprowadzają rozmowę wspierającą z
uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
3. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o
zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom
informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Przy próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod
rygorem tajemnicy
w celu podjęcia wspólnych działań oraz
obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich
nauczycieli.
5. Pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi
bezpieczeństwa
w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia
oraz przekazuje rodzicom informacje
o
możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza
szkołą.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub pedagog szkolny po
rozpoznaniu sytuacji może wystąpić do sądu rodzinnego o zbadanie
sytuacji rodzinnej ucznia.


W przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa:

1. Zebranie wstępnych informacji
przekazanie ich dyrektorowi szkoły.

o

okolicznościach

zdarzenia

2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę
dyrektora szkoły.

i

przez

3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań.
4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej.
5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców.
6. Stworzenie
pogrzebowych.

uczniom

7. Udzielanie wsparcia
nauczycieli, psychologa.

możliwości
uczniom

uczestniczenia
przez

w ceremoniach

pedagoga,

wychowawcę,

8. Unikanie nagłośnienia problemu przez media


Pierwsza
interwencja
po obciążających,
kryzysowych
wydarzeniach w klasie, szkole informacje podstawowe
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Dać strukturę i oparcie – dawać pewność, poczucie bezpieczeństwa,



"Zebrać, zewrzeć klasę" – nikt nie powinien pozostawać sam,



Zająć się zdarzeniem "Co się wydarzyło?" (rozmowy w klasie;
słuchać bez zbędnego komentowania),



Umożliwić wyrażenie uczuć (pozwala to na redukcję napięcia) –
umieć wytrzymać ujawniane emocje,



Odciążyć "obciążonych" kolegów, równocześnie będąc w stanie
zachować emocjonalne granice.

Co można zrobić :




Spróbuj zapewnić młodzieży poczucie bezpieczeństwa i pewności.
Utrzymanie rutyny dnia codziennego odgrywa bardzo ważną rolę,
ponieważ pozwala zyskać poczucie panowania nad swoim życiem,
tak szybko, jak to możliwe, wyjaśnij młodzieży, co się stało,
Wysłuchaj, zanim powiesz - pozwól osobom opowiedzieć o swoim
doświadczaniu tej sytuacji, mówienie może bowiem pomóc
im poczuć się lepiej,



Zezwól na przeżycie i wyrażenie uczuć, jakiekolwiek by one nie były
i jakkolwiek różniłyby się od tego, co Ty sam czujesz,



Normalizuj reakcje osób - powiedz osobom, którym pomagasz, że
to co czują i co się z nimi dzieje jest "Normalną reakcją
na ekstremalnie obciążającą sytuację",



Daj młodzieży możliwość pożegnania się ze zmarłą osobą. Jeśli
jednak nie potrafią w tym obszarze podjąć decyzji, pomóż
im zobaczyć wiele możliwości w jaki mogą pożegnać się ze zmarłą
osobą.



Pozwólcie
młodzieży
uczestniczyć
w planowaniu
ceremonii
pogrzebowej, np. poprzez wybór pieśni, na tę ceremonię albo wybór
czy zakup kwiatów albo wspólne napisanie wspomnienia o zmarłym.



Obniżenie osiągnięć szkolnych jest w takiej sytuacji zjawiskiem
normalnym – spokojnie daj młodzieży czas, aby z powrotem mogła
skoncentrować się na nauce,



Nie wartościuj sposobów, w jaki młodzież radzi sobie z żałobą ("ten
płacze, a ten świruje"),

32

33

