Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Liceum
Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu

Szkoła jest zobowiązana do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami, przede wszystkim w następujących
sytuacjach:
1. Uzyskanie przez nauczyciela informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków
odurzających bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
2. Popełnienie przez ucznia na terenie szkoły czynu karalnego bądź przestępstwa.
3. Podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających.
4. Podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
5. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk lub broni,
materiałów wybuchowych itp.

Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji uzyskania informacji
o używaniu przez ucznia alkoholu lub innych środków odurzających bądź
innych zachowaniach świadczących o demoralizacji ( uprawianie nierządu,
popełnienie czynów karanych bądź przestępstw).
I.

W przypadku, gdy problem dotyczy ucznia poniżej 18 roku życia:

1. Nauczyciel powinien niezwłocznie przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca:
a) informuje o fakcie pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły bądź jego zastępcę;
b) powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o uzyskanej informacji;
c) przeprowadza rozmowę jednocześnie z rodzicami i uczniem; w przypadku potwierdzenia
informacji, zobowiązuje ucznia do zmiany negatywnego zachowania, a rodziców do
wzmożenia nadzoru nad dzieckiem i uściślenia współpracy ze szkołą w tym zakresie, co
odnotowuje w dokumentacji szkolnej; do udziału w rozmowie może zaprosić pedagoga/
psychologa szkolnego;
d) w toku działań interwencyjnych, wychowawca, może zawrzeć pisemny kontrakt
z uczniem zgodny z przepisami Statutu Liceum, skierować ucznia lub jego rodziców na
konsultacje do pedagoga/ psychologa szkolnego bądź zaproponować rodzicom
skierowanie dziecka do placówki specjalistycznej i udział ucznia w programie
profilaktycznym;
e) skorzystanie z tych form pomocy przez ucznia/ rodziców, wychowawca odnotowuje
w dokumentacji na podstawie pisemnego zaświadczenia przedłożonego przez ucznia.
3. W przypadku, gdy rodzice odmawiają współpracy lub nie podejmują kontaktu ze szkołą,
bądź szkoła wykorzysta wszystkie przewidziane statutem liceum środki wychowawcze,
a sytuacja ucznia nie ulega poprawie, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora
szkoły, który pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję bądź
zleca to zadanie pedagogowi szkolnemu.
II.

W przypadku, gdy zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń ,
który ukończył 18 lat:

Postępowanie nauczyciela określa Statut Liceum pod warunkiem, że nie dotyczy to udziału w
działalności w grup przestępczych czy popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. W tym
wypadku (dotyczy też ucznia, który ukończył 17 lat) dyrektor szkoły, jako przedstawiciel
instytucji, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

Procedura postępowania w przypadku popełnienia na terenie szkoły czynu
karalnego bądź przestępstwa.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia , który nie ukończył 17
lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa
przez ucznia, który ukończył 17 rok życia – prokuratora lub policję (art.4 Upn i art.304
kpk).
Uczeń, który stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępczego na terenie lub w drodze do
lub ze szkoły powinien zgłosić ten fakt najbliższemu nauczycielowi, wychowawcy klasy,
pedagogowi szkolnemu bądź w sekretariacie uczniowskim.

Wobec ucznia – sprawcy:
1. Nauczyciel niezwłocznie powinien zawiadomić o zdarzeniu dyrektora / zastępcę dyrektora
szkoły oraz wychowawcę i przekazać sprawcę pod opiekę pedagogowi szkoły lub osoby
dorosłej wskazanej przez dyrektora.
2. Dyrektor/ jego zastępca przy współpracy z nauczycielem ustala okoliczności czynu
i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Wychowawca/ pedagog/ wskazany przez dyrektora nauczyciel powiadamia o zdarzeniu
rodziców ucznia- sprawcy.
4. W sytuacji, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest
uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana, dyrektor szkoły/ jego zastępca
niezwłocznie powiadamia policję bądź zleca to zadanie pedagogowi szkolnemu lub
wychowawcy.
5. Dyrektor szkoły/ jego zastępca zapewnia zabezpieczenie ewentualnych dowodów
przestępstwa i przekazuje je policji.

Wobec ucznia- ofiary czynu karalnego:
1. Jeżeli uczeń doznał obrażeń, nauczyciel udziela mu pierwszej pomocy przedmedycznej
bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej lub lekarza
(pogotowia ratunkowego).
2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora, wychowawcę ucznia,
pedagoga/ psychologa szkolnego.
3. Wychowawca/ pedagog szkolny, a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły lub
zastępca, powiadamia rodziców ucznia.
4. W przypadku konieczności profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa,
ustalenia okoliczności zdarzenia i jego świadków, dyrektor szkoły/ jego zastępca wzywa
niezwłocznie policję.

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku podejrzenia, że na terenie
szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi
wykroczenie. Należy o tym fakcie powiadomić policję.
1. Nauczyciel powiadamia niezwłocznie o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy
i pedagoga/ psychologa szkolnego.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy zachowując warunki bezpieczne dla jego zdrowia
i życia (zaplecze klasy, gabinet szkolnej pielęgniarki lub w innym dostępnym w pobliżu
miejscu).
3. Wzywa pielęgniarkę szkolną, a ta następnie, w razie konieczności lekarza (pogotowie
ratunkowe), w celu stwierdzenia stanu trzeźwości bądź odurzenia i ewentualnego
udzielenia pomocy medycznej. W przypadku nieobecności pielęgniarki, lekarza
(pogotowie) wzywa wychowawca/ pedagog.
4. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły/ jego zastępcę oraz rodziców/
opiekunów ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
5. Do czasu przybycia lekarza (pogotowia ratunkowego), policji lub rodziców uczeń
pozostaje pod opieką pielęgniarki, a w razie jej nieobecności, opiekę sprawuje pedagog
lub wskazany przez dyrektora nauczyciel.
6. W przypadku odmowy rodziców odebrania dziecka ze szkoły bądź niemożności
skontaktowania się z nimi, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu go do placówki
służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji – decyduje
wezwany lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu
z dyrektorem szkoły/ jego zastępcą.
7. W sytuacji, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu, narusza zasady dyscypliny
szkolnej lub zagraża zdrowiu lub życiu innych, a rodzice odmawiają przybycia do szkoły
lub skontaktowanie się z nimi nie jest możliwe, dyrektor szkoły/ jego zastępca
zawiadamia najbliższą jednostkę policji w celu umieszczenia ucznia w izbie wytrzeźwień.
O tym fakcie powiadamia rodziców ucznia bądź zleca to zadanie wychowawcy/
pedagogowi szkolnemu.
8. Jeżeli przypadki pozostawania przez danego ucznia, który nie ukończył 18 lat, pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły powtarzają się,
dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego bądź
zleca to zadanie pedagogowi szkolnemu.
9. W stosunku do uczniów pozostających pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających na terenie szkoły stosowane są ponadto środki wychowawcze przewidziane
w Statucie Liceum.
10.W sytuacji podejrzenia pozostawania ucznia pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających podczas imprez organizowanych poza terenem szkoły ( w tym
wycieczek szkolnych) stosuje się tę samą procedurę postępowania. Decyzje wezwania
lekarza (pogotowia ratunkowego) lub policji oraz związane z zapewnienie opieki nad
uczniem, podejmuje w tym wypadku nauczyciel pełniący funkcję kierownika wycieczki,
a o zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie informuje rodziców ucznia i dyrektora szkoły.

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk.
1. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, nauczyciel ma prawo zażądać,
w obecności innej dorosłej osoby(wychowawcy, pedagoga/ psychologa, dyrektora,
drugiego nauczyciela itp.) od ucznia, by ten przekazał mu tę substancję, pokazał
zawartość torby szkolnej i kieszeni własnej odzieży lub innych przedmiotów budzących
podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę ucznia i pedagoga
szkolnego, który w uzasadnionym przypadku wzywa rodziców ucznia do niezwłocznego
przybycia do szkoły.
3. W przypadku odmowy spełnienia przez ucznia żądania nauczyciela, o którym mowa
w punkcie 1,dyrektor szkoły wzywa policję, która dokonuje przeszukania ucznia,
zabezpiecza substancję i zabiera ją do analizy.
4. W sytuacji, gdy uczeń dobrowolnie wyda substancję, nauczyciel, po uprzednim jej
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji.
5. Nauczyciel jest zobowiązany udokumentować całe zdarzenie sporządzając notatkę
z ustaleń i własnych spostrzeżeń.

Procedura postępowania w sytuacji znalezienia na terenie szkoły broni,
materiałów wybuchowych innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.
1. Każda osoba, która znajdzie wspomnianą substancję lub przedmiot zobowiązana jest do
powiadomienia o tym dyrektora szkoły bądź jego zastępcę. Uczniowie powinni
zawiadomić najbliższego nauczyciela, który z kolei, po wstępnym zabezpieczeniu miejsca,
powiadamia dyrektora szkoły/ jego zastępcę.
2. Dyrektor szkoły/ jego zastępca podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo
przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwiające dostęp osobom postronnym
do tych przedmiotów i wzywa policję.

