Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

Podejmowanie działań interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych w szkole
( w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dn. 31 stycznia 2003 r. i Zarządzenia nr 15/97
Komendanta Głównego Policji z dn. 16 czerwca 1997 r. )

PROCEDURY INTERWENCYJNE
UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
1. nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy
2. wychowawca informuje pedagoga/socjoterapeutę i dyrektora szkoły
3. wychowawca przy współpracy pedagoga/socjoterapeu-ty odizolowuje ucznia od reszty klasy i
w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej, wzywa lekarza/pielęgniarkę
4. wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców, którzy mają obowiązek do niezwłocznego
odebrania dziecka ze szkoły
5. dyrektor zawiadamia policję w przypadku, gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły a uczeń
zachowuje się agresywnie lub zagraża życiu i zdrowiu innych osób
UCZEŃ POSIADAJĄCY LUB ROZPROWADZAJĄCY NARKOTYKI
1. nauczyciel w obecności innej osoby- wychowawcy, dyrektora szkoły,
pedagoga/socjoterapeuty- ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał
zawartość torby szkolnej oraz kieszeni
UWAGA: nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukiwania odzieży
ani teczki- to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji
2. jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji
3. w przypadku odmowy przekazania substancji i pokazania zawartości kieszeni, dyrektor może
wezwać policję
4. wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców, którzy mają obowiązek stawienia się do
szkoły
UCZEŃ ZACHOWUJĄCY SIĘ W SPOSÓB AGRESYWNY
1. nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy i pedagoga/socjoterapeutę
2. pedagog/socjoterapeuta wraz z dyrektorem szkoły, przeprowadzają rozmowę ostrzegawczą z
uczniem. Zgodnie ze statutem i regulaminem szkolnym, uczeń może zostać ukarany:
o upomnieniem wychowawcy klasy
o nagana wychowawcy klasy
o nagana dyrektora szkoły
o obniżeniem oceny ze sprawowania
o skreśleniem z listy uczniów
3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców i przekazuje im uzyskane informacje
4. w przypadku braku poprawy w zachowaniu, pedagog/socjoterapeuta może powiadomić
policjanta-dzielnicowego opiekującego się szkołą w celu przeprowadzenia rozmowy
ostrzegawczej z uczniem
5. w przypadku aktu wandalizmu ( procedura jw.) uczeń dodatkowo zobowiązany jest do
naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę

6. w sytuacji dotkliwego pobicia zagrażającego zdrowiu i życiu ucznia, nauczyciel powiadamia
pielęgniarkę, wzywa karetkę pogotowia oraz rodziców poszkodowanego
UCZEŃ, KTÓRY DOKONAŁ KRADZIEŻY
1.
2.
3.
4.

nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy i dyrektora szkoły
dyrektor powiadamia policję
wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia, który dokonał kradzieży
dyrektor szkoły wraz z pedagogiem/socjoterapeutą w obecności rodziców przeprowadzają
rozmowę ostrzegawczą z uczniem
•

kary określone są w statucie i regulaminie szkolnym

UCZEŃ WAGARUJĄCY
1. w przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy ( np. 14 dni), kontrolą frekwencji
zajmuje się pedagog/socjoterapeuta i on podejmuje odpowiednie działania
2. po każdej nieusprawiedliwionej w terminie nieobecności ucznia, wychowawca przeprowadza z
nim rozmowę wyjaśniającą lub kieruje go do pedagoga/socjoterapeuty
3. w sytuacji nieusprawiedliwionego opuszczenia przez ucznia:
• 15 godz.- zostaje on ukarany upomnieniem wychowawcy klasy
• 25 godz.- uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy ( wych. klasy powiadamia o
w/w fakcie rodziców, którzy są zobowiązani do osobistego usprawiedliwiania każdej
nieobecności dziecka w szkole)
• 50 godz.- nagana dyrektora szkoły
4. ponad 50 godz.- w przypadku braku poprawy, dyrektor szkoły może powiadomić o zaistniałej
sytuacji policjanta dzielnicowego lub Sąd Rodzinny, a w odniesieniu do ucznia pełnoletniego,
Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów.
POSTĘPOWANIE WZGLĘDEM RODZICÓW W PRZYPADKU ZANIEDBYWANIA ZDROWIA UCZNIA
1. konsultacja z pielęgniarką szkolną
2. rozmowa pedagoga/socjoterapeuty i wychowawcy z rodzicami
3. wskazanie poradni specjalistycznej w celu udzielenia pomocy uczniowi
BRAK WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
w sytuacji, kiedy rodzice odmawiają jakiejkolwiek współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły może powiadomić o
zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub- w przypadku ucznia, który ukończył 18 lat- policję
(dzielnicowego)
Każdy z w/w uczniów zostaje objęty opieką psychologiczno-pedagogiczną
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