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WSTĘP

Na terenie Szkoły może dojść do sytuacji kryzysowych, zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu Uczniów.
Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są prawną wykładnią, która ma wpływ na postępowanie szkoły w sytuacjach trudnych.
Procedury określają sposób postępowania zgodny z literą prawa oraz dbałością 
o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne wszystkich uczestników incydentu tj. sprawcy, ofiary i świadka.
Procedury są integralną częścią szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 
i zostały opracowane w celu wyraźnego przeciwstawienia się wszelkim przejawom agresji 
i przemocy oraz po to, aby wyeliminować zachowania wskazujące na demoralizację Uczniów. Procedury gwarantują Uczniom oraz Pracownikom Szkoły bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami.
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem Ucznia powinno być przeprowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu mu bezpieczeństwa psychofizycznego. Uczeń i jego Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do pełnej informacji o sytuacji kryzysowej oraz działaniach podjętych przez Szkołę.
Rodzice Ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez Ucznia prawa i obowiązujących w Szkole zasad związanych  z bezpieczeństwem.
Każda interwencja musi być przeprowadzona z zachowaniem wszelkich praw Ucznia oraz innych osób, które uczestniczyły w zdarzeniu.
Osobą odpowiedzialną za respektowanie praw Ucznia na terenie szkoły jest Dyrektor Szkoły. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowalne w Szkole ponoszą sankcje przewidziane w statucie ZSL w Lesku.



















PODSTAWY PRAWNE STOSOWANIA PROCEDUR

	Konstytucja RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz 483);
	Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526);
	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 
poz. 553 z późn. zm.); 
	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228 z późn. zm.);
	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230, z późn. zm.);
	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm.);
	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 1979 z późn. zm.);
	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. 
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249);
	Rozporządzenie Ministerstwa Edukcaji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) § 40-52.
Statut Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm).
	Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U.1969.13.94 z późn. zm).
	Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. zm).



















Telefony alarmowe:

999 – pogotowie ratunkowe
	998 – straż pożarna
	997 – policja
	991 – pogotowie energetyczne
	992 – pogotowie gazowe
	993 – pogotowie ciepłownicze

112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)


Procedura postępowania w przypadku przebywania na terenie Szkoły Ucznia znajdującego się pod wpływem alkoholu.

Nauczyciel, który zauważył, że Uczeń może być pod wpływem alkoholu: 

	Powiadamia o swoich przypuszczeniach Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję 
o odizolowaniu Ucznia i wyznacza Nauczyciela, pod którego opieką Uczeń pozostaje.


	Wyznaczony Nauczyciel przeprowadza z Uczniem rozmowę (pożądanym jest, aby rozmowa oraz wszelkie podejmowane czynności odbyły się w obecności Pedagoga szkolnego lub innego Nauczyciela), rozpoznaje jego stan zdrowia i zachowanie.


	W razie stwierdzenia posiadania, zabezpiecza alkohol.


	Nauczyciel zawiadamia o fakcie Wychowawcę klasy, który z kolei informuje o zdarzeniu Rodziców Ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa ich do przybycia do Szkoły w celu zabrania Ucznia. W razie braku kontaktu z wychowawcą klasy sam zawiadamia rodziców. 


	W przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia Ucznia, Nauczyciele wzywają pogotowie ratunkowe. 


	W przypadku, gdy Uczeń nie przyznaje się do zażycia alkoholu, jest agresywny, swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, zagraża swojemu życiu i zdrowiu lub innych osób, Nauczyciele po konsultacji z Dyrektorem Szkoły* wzywają Policję. 


	Jeżeli sytuacja dotyczy Ucznia niepełnoletniego należy zawsze powiadomić o tym fakcie Policję.


	W przypadku, gdy Rodzice (prawni opiekunowie) Ucznia odmawiają przybycia do Szkoły, o pozostaniu Ucznia w Szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy Policji - decyduje Dyrektor Szkoły*.


	W przypadku, gdy przybyła do szkoły Policja (pod nieobecność rodziców), stwierdzi, iż należy zatrzymać Ucznia w izbie wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, należy zawiadomić o tym fakcie Rodziców Ucznia.


	Zaangażowane w zdarzenie osoby niezwłocznie sporządzają notatki służbowe, które przekazują Dyrektorowi Szkoły oraz powiadamiają właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu. 




Procedura postępowania w przypadku przebywania na terenie szkoły Ucznia znajdującego się pod wpływem narkotyków.
Dotyczy wszystkich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Nauczyciel, który zauważył, że Uczeń może być pod wpływem narkotyków:

	Powiadamia o swoich przypuszczeniach Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję 
o odizolowaniu Ucznia oraz wyznacza Nauczyciela, pod opieką którego Uczeń pozostaje.


	Wyznaczony Nauczyciel przeprowadza z Uczniem rozmowę (pożądanym jest, aby rozmowa oraz wszelkie podejmowane czynności odbyły się w obecności Pedagoga szkolnego lub innego Nauczyciela), rozpoznaje jego stan zdrowia i zachowanie, niezwłocznie sporządza notatkę służbową.


	W razie stwierdzenia posiadania, stosuje procedurę: Procedura do stosowania 
w przypadku, gdy Nauczyciel podejrzewa, że Uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.


W przypadku, gdy Uczeń nie przyznaje się do zażycia narkotyku, jest agresywny, swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, zagraża swojemu życiu i zdrowiu lub innych osób, Nauczyciele po konsultacji z Dyrektorem Szkoły* wzywają Policję.

	Jeden z Nauczycieli zawiadamia o fakcie Wychowawcę klasy, który informuje o zdarzeniu Rodziców Ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa ich do przybycia do Szkoły w celu zabrania  Ucznia. W razie braku kontaktu z Wychowawcą klasy sam zawiadamia Rodziców. 


	W przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia Ucznia, Nauczyciele wzywają pogotowie ratunkowe. 


	W przypadku, gdy Rodzice (prawni opiekunowie) Ucznia są nieobecni lub odmawiają przyjścia do Szkoły, o pozostaniu Ucznia w Szkole, zawiadomieniu pogotowia ratunkowego lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy Policji - decyduje Dyrektor Szkoły*.


	Zaangażowane w zdarzenie osoby sporządzają notatki służbowe, które przekazują Dyrektorowi Szkoły oraz powiadamiają właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu. 


	W przypadku Ucznia nieletniego obowiązkiem Policji jest zapewnienie przy przesłuchaniu obecności Rodziców lub Opiekunów, albo obrońcy nieletniego, którym może być adwokat. 


Dopiero w przypadku niemożliwości zapewnienia obecności którejś z wymienionych osób, Policja może wezwać nauczyciela lub przedstawiciela organizacji społecznej zainteresowanej sprawami wychowawczymi do tego, aby byli obecni przy przesłuchaniu. 



Procedura do stosowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku 
na terenie szkoły (urazy fizyczne).

Każdy Pracownik, który jest świadkiem nieszczęśliwego wypadku:

Udziela Uczniowi pierwszej pomocy w zależności od potrzeb. Wzywa na miejsce wypadku Pielęgniarkę szkolną, a w razie jej nieobecności innego Pracownika Szkoły.

	W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia Ucznia – kontaktuje się z dyspozytorem pogotowia ratunkowego (tel: 999), który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu 
z poszkodowanym. 


	Pracownik informuje Dyrektora Szkoły oraz zawiadamia o fakcie Wychowawcę klasy, który informuje o zdarzeniu Rodziców Ucznia (opiekunów prawnych). W razie braku kontaktu z Wychowawcą klasy sam zawiadamia Rodziców. 


	W zależności od okoliczności wypadku - zabezpieczenia jego miejsce.


	Osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły a w przypadku jej nieobecności, inny Nauczyciel ma obowiązek sprawowania opieki nad Uczniem od momentu wypadku do czasu zapewnienia Uczniowi specjalistycznej pomocy.


	W sytuacji, gdy dyspozytor pogotowia ratunkowego odmawia wysłania karetki, 
o powyższym fakcie informuje Rodziców Ucznia.


	Świadek zdarzenia niezwłocznie informuje Zakładowego Inspektora BHP o zaistniałym wypadku.


	Zaangażowane w zdarzenie osoby niezwłocznie sporządzają notatkę o okolicznościach zdarzenia oraz powiadamiają właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu. 















Procedura postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego
ze strony Uczniów względem siebie (agresji fizycznej).

Wszyscy Pracownicy Szkoły będący świadkami zdarzenia podejmują działania uniemożliwiające dalszą agresję: sami lub z pomocą innych Pracowników. 

	W razie konieczności Pracownik udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.


W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu Uczniów Dyrektor Szkoły lub upoważniony Pracownik powiadamia Pogotowie ratunkowe i Policję.* 
 
	Świadek zdarzenia przeprowadza z Uczniami rozmowę wyjaśniającą. W przypadku gdy Pracownik niepedagogiczny wezwał na miejsce zdarzenia Nauczyciela, ten przeprowadza rozmowę z Uczniami. 

	Świadkowie powiadamiają niezwłocznie Dyrektora Szkoły, Wychowawcę klasy oraz Pedagoga szkolnego o zaistniałym zdarzeniu.


	Świadkowie sporządzają notatkę służbową oraz powiadamiają właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu..


	Wychowawca klasy zawiadamia Rodziców Uczniów biorących udział w zdarzeniu.























Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności Nauczyciela.

Podstawa prawna:
„Podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)”. Ust. 2 stwierdza, iż „Organ prowadzący szkołę  i Dyrektor szkoły  są obowiązani z urzędu występować w obronie  Nauczyciela, gdy ustalone dla Nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.”

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Karty Nauczyciela „Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie Nauczyciela, gdy ustalone dla Nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone”.

Za obrazę godności Nauczyciela uważa się:

lekceważące i obraźliwe zachowania wobec nauczyciela wyrażone w słowach lub gestach; 
	lekceważące i obraźliwe zachowania ucznia w stosunku do nauczyciela w obecności osób trzecich; 
	prowokacyjne zachowanie wyrażone w słowach lub gestach; 
	nagrywanie lub fotografowanie nauczycieli bez ich wiedzy i zgody;
	naruszenie prywatności i własności prywatnej tych osób;
	użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej;
	pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników; 
	naruszenie ich nietykalności osobistej poprzez upublicznianie nieautoryzowanych informacji w Internecie i innych mediach.

Nauczyciel, którego godność została naruszona informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły (pisemnie) oraz Pedagoga szkolnego i Wychowawcę klasy jeżeli jego godność została naruszona przez Ucznia.

	Dyrektor Szkoły powiadamia właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu.


	W przypadku Ucznia, wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia jego Rodziców 
i wzywa ich do przybycia do Szkoły.


	Dyrektor Szkoły po rozmowie ze stronami i świadkami zdarzenia podejmuje decyzję 
o dalszym postępowaniu. 






Procedura do stosowania w przypadku kradzieży na terenie Szkoły.

Wszyscy Pracownicy Szkoły, którym Uczeń zgłosił fakt kradzieży na terenie Szkoły:

Przekazują tę informację Wychowawcy klasy Ucznia.

	Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z Uczniem celem ustalenia okoliczności, świadków i sprawcy kradzieży.


	Wychowawca informuje o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.


	Wychowawca informuje o zdarzeniu Rodziców Ucznia poszkodowanego o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.


	W przypadku gdy znany jest sprawca kradzieży, Wychowawca klasy przeprowadza 
z nim rozmowę wyjaśniającą oraz wzywa do Szkoły jego Rodziców. 


W przypadku, gdy Uczeń podejrzany o kradzież nie przyznaje się do winy albo, gdy trudno ustalić ewentualnego sprawcę kradzieży - Dyrektor Szkoły powiadamia Policję, która prowadzi dalszy tok postępowania w sprawie.

Wychowawca lub Dyrektor Szkoły wyciąga wobec ucznia - sprawcy konsekwencje zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 

	Zaangażowane w zdarzenie osoby niezwłocznie sporządzają notatkę 
o okolicznościach zdarzenia oraz powiadamiają właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu.

















Procedura do stosowania w przypadku, gdy Nauczyciel podejrzewa, że Uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.

Nauczyciel:

W obecności innego Nauczyciela żąda, by Uczeń pokazał zawartość plecaka,  torby szkolnej czy kieszeni itp.

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki Ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.

Nauczyciel zabezpiecza miejsce przeszukania oraz znalezioną substancję. 

	O swoich spostrzeżeniach niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły, który zawiadamia Policję oraz Rodziców/opiekunów Ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.


	W przypadku, gdy Uczeń mimo wezwania odmawia przekazania Nauczycielowi substancji i pokazania zawartości torby, dyrektor wzywa Policję. 


	Całe zdarzenie Nauczyciel dokumentuje sporządzając niezwłocznie notatkę służbową oraz powiadamia właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu.






















Procedura do stosowania w przypadku znalezienia na terenie Szkoły substancji przypominającej narkotyk.

Wszyscy Pracownicy Szkoły powinni podjąć następujące kroki:

Skonsultować z innym Nauczycielem zasadność podejrzeń, co do rodzaju substancji.

	W razie zgodności opinii, że znaleziona substancja może być narkotykiem, zachowując środki ostrożności – zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem.


	Powiadomić o zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa Policję.


	Przekazać Policji zabezpieczoną substancję.


	Sporządzić niezwłocznie szczegółową notatkę służbową oraz powiadomić właściwą osobę celem zabezpieczenia monitoringu.



























Procedura do stosowania w przypadku celowego niszczenia przez Ucznia mienia szkolnego i cudzej własności.

Każdy Pracownik Szkoły, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez Ucznia:

Dokonuje oglądu szkody oraz stara się ustalić okoliczności zdarzenia i sprawcę.

Informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz Kierownika gospodarczego, który szacuje rodzaj szkody. 

Pracownik sporządza notatkę służbową, którą przekazuje Dyrektorowi Szkoły.

Kierownik gospodarczy zabezpiecza monitoring. 

W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody, jeżeli sprawcą jest Uczeń, Pracownik informuje Wychowawcę klasy - Wychowawca powiadamia Rodziców Ucznia i wzywa ich na rozmowę do Szkoły.

Podczas rozmowy, Dyrektor Szkoły, Wychowawca oraz Rodzice sprawcy/prawni opiekunowie ustalają zasady zadośćuczynienia bądź też pokrycia strat przez sprawcę 
i jego prawnych opiekunów.

W przypadku szkody o znacznej wartości i gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy szkody- Dyrektor Szkoły wzywa Policję.


Procedura postępowania w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

Zjawisko cyberprzemocy definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych               i komunikacyjnych, głównie Internetu i telefonów komórkowych.

Cyberprzemoc dzielimy na:
- przemoc werbalną (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż, nękanie),
- rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli poszkodowanego (publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów),
- podszywanie się w sieci pod inne osoby.

	Wszyscy Pracownicy Szkoły, Uczniowie będący świadkami cyberprzemocy niezwłocznie informują o tym fakcie Dyrektora Szkoły, Wychowawcę klasy oraz Pedagoga szkolnego.


W przypadku ucznia, który chce zachować anonimowość – powiadamia jedną lub więcej wybranych przez siebie osób.

	Dyrektor Szkoły, Pedagog szkolny i Wychowawca klasy analizują sytuację i planują dalsze postępowanie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i świadków oraz zabezpieczają dowody samodzielnie lub z pomocą informatyka szkolnego, administratora monitoringu szkolnego.


	Zabezpieczone dowody przekazują do Dyrektora Szkoły.


	Dyrektor Szkoły, Pedagog szkolny i Wychowawca klasy w świetle zebranych informacji i dowodów ustalają sprawce zdarzenia. 


O sytuacji stosowania cyberprzemocy powiadamiani są rodzice uczniów, zarówno ofiary, jak i sprawcy.

W przypadku wykrycia sprawcy należy przeprowadzić rozmowę                                         z Uczniem/sprawcą, niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych). Rozmowy ze sprawcą, świadkami powinny być prowadzone w sposób dyskretny jeżeli zaistniałe okoliczności tego wymagają.

	Pomiędzy Szkołą, Uczniem, Rodzicem (opiekunem prawnym) zawiera się kontrakt regulujący dalsze postępowanie sprawcy ze szczególnym uwzględnieniem przerwania aktu cyberprzemocy.


W przypadku nie wykrycia sprawcy Dyrektor Szkoły zawiadamia policję.

Jeżeli ofiarą bądź sprawcą cyberprzemocy jest osoba niepełnoletnia Dyrektor Szkoły zawiadamia policję.

Jeżeli mamy do czynienia z czynem karalnym Dyrektor Szkoły zawiadamia policję.

	Zaangażowane w zdarzenie osoby niezwłocznie sporządzają notatki służbowe, które przekazują Dyrektorowi Szkoły.

Dalsze możliwości działania oraz sposoby dochodzenia odpowiedzialności prawnej sprawcy znajdują się w materiałach:
Jak reagować na cyberprzemoc
Poradnik dla szkół
Wydanie II (poprawione)
Łukasz Wojtasik (red.)
strona 44 – 72 w załączniku nr 1 do procedury.























W dalszym postępowaniu należy wziąć pod uwagę zapisy w następujących dokumentach: 
	Statut Szkoły,
	Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, 
	inne regulaminy szkolne.


Samo opracowanie procedur nie zapobiegnie występowaniu opisanych zdarzeń, nie mniej wiadomo będzie, kto i w jaki sposób ma zareagować i kogo zawiadomić o zdarzeniu.
Do wdrożenia:
Teczka z notatkami z zastosowanych procedur.
	Wzór notatki służbowej o zdarzeniu (do komputerowego wypełnienia).
*Struktura podejmowania decyzji: Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik internatu, Kierownik kształcenia praktycznego. 

Załącznik nr 1 do procedury postępowania w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

Załącznik nr 2 wzór druku z wydarzenia. 


Załącznik nr 2 (wzór)									        
                                                   
                            Notatka służbowa o zdarzeniu 

W dniu …………….. 
o godz. …………….miała miejsce sytuacja (opis zdarzenia)
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ustalone fakty: 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...................................................................................

	Sprawcy:

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Poszkodowani:

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	W powyższej sytuacji  (co zrobiono, kogo powiadomiono, inne działania):

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Świadkiem/ami zdarzenia był/li: ………. (wymienić: imię, nazwisko, klasa, itp.):





	Data sporządzenia notatki                                                   Notatkę sporządził/a
            ………………………….  					…………………..                                                                   
									…………………..  


Druk do komputerowego wypełnienia

