
 

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych       

nauczyciela-wychowawcy w Specjalnym Ośrodku                     

Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie 

 

 

 

Cele: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom-wychowankom 

przebywającym w Ośrodku. 

2. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań 

interwencyjnych        w sytuacjach kryzysowych. 

3. Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji i 

przestępczości uczniów-wychowanków 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur: 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z późn. Zm. – tekst 

jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 oraz przepisy 

wykonawcze w związku z ustawą). 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. 

zmianami). 

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. Nr 24 z 2003 r., poz. 198). 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179      

z późn. zm.). 

5. Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 

czerwca 1977 r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 

1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 poz. 226). 

 

 



 

 

Procedury postępowania: 

I. W przypadku, gdy nauczyciel-wychowawca podejrzewa, że na terenie 

placówki uczeń-wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków:  

1. Powiadamia przełożonych; 

2. Odizolowuje ucznia-wychowanka od reszty klasy (grupy); 

3. Wzywa lekarza, udziela pomocy medycznej; 

4. Zawiadamia rodziców; 

5. W razie potrzeby zawiadamia Policję. 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel-wychowawca znajduje na terenia 

placówki substancje przypominające wyglądem narkotyki:  

1. Powiadamia swoich przełożonych; 

2. Wzywa Policję. 

  

III. W przypadku, gdy nauczyciel-wychowawca podejrzewa, że uczeń-

wychowanek posiada przy sobie substancje przypominające narkotyki:  

1. W obecności innych osób żąda przekazania substancji; 

2. Powiadania przełożonych; 

3. Informuje rodziców; 

4. Przekazuje sprawę Policji. 

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel-wychowawca 

• Używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia 

• Uprawia nierząd 

• Przejawia zachowania świadczące o jego demoralizacji 

1. Powiadamia dyrektora placówki; 

2. Konsultuje go z pedagogiem, psychologiem; 



 

 

3. Współpracuje z domem rodzinnym; 

4. W trudnych sytuacjach informuje sąd rodzinny, Policję. 

 

V. A W przypadku popełnienia czynu karalnego przez                            

ucznia-wychowanka: 

1. Powiadamia przełożonych; 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3. Powiadamia rodziców; 

4. Powiadamia Policję; 

5. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa; 

6. Sporządza dokładną notatkę o zdarzeniu, 

 

V. B W przypadku, gdy uczeń-wychowanek, który stał się ofiarą czynu 

karalnego, mającego miejsce na terenia placówki lub poza nią, a związany 

był z przemocą w rodzinie, przemocą ze strony rówieśników lub osób 

dorosłych: 

1. Udziela pierwszej pomocy; 

2. Kontaktuje go z lekarzem; 

3. Powiadamia przełożonych; 

4. Kontaktuje z pedagogiem, psychologiem; 

5. Powiadamia rodziców; 

6. W chwili zagrożenia własnego bezpieczeństwa – wzywa Policję. 

 

V. C W przypadku agresji ucznia – wychowanka wobec nauczyciele-

wychowawcy; 

1. Powiadamia przełożonych o zajściu; 

2. Sporządza szczegółową notatkę; 

3. Wzywa Policję. 

  



 

 

V. D W przypadku znalezienia na terenie placówki broni, materiałów 

wybuchowych, innych substancji lub przedmiotów: 

1. Zapewnia bezpieczeństwo przebywającym na terenie placówki osobom 

(stosując określone metody ewakuacji); 

2. Wzywa Policję. 

 

VI. W przypadku, gdy uczeń-wychowanek samowolnie pouści placówkę 

1. Zawiadamia przełożonego; 

2. Zaistniały fakt: 

• zgłasza na Policję, 

• rejestruje w zeszycie ucieczek, 

• odnotowuje w zeszycie obserwacyjnym, 

3. Powiadamia rodziców; 

4. Skierowanego sądownie, powiadamia sąd nadzorujący; 

5.  Prowadzi działania interwencyjne. 

 

VII. W przypadku zachorowania lub gdy uczeń-wychowanek ulega 

wypadkowi 

1. Udziela pomocy medycznej; 

2. Kontaktuje z pielęgniarką; 

3. Powiadamia przełożonego; 

4. W razie potrzeby: 

• kontaktuje z lekarzem pierwszego kontaktu, 

• wzywa Pogotowie Ratunkowe, 

5. Skierowanego sądownie: 

• zaopatruje w lekarstwa, 

• zapewnia odpowiednie warunki do całkowitego wyleczenia, 

• konsultuje z lekarzami specjalistami, 



 

 

6. Zgłasza wypadek inspektorowi BHP; 

7. Prowadzi działania powypadkowe; 

8. Powiadamia rodziców w przypadku: 

• ciężkiej choroby, 

• poważnego urazu, 

• w razie hospitalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schemat postępowania interwencyjnego nauczyciela-wychowawcy  
w każdej sytuacji kryzysowej (podejrzenie lub fakt zachowań 

zagrażających zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu                          
ucznia-wychowanka) 

 
Krok I  Rozmowa Interwencyjna z uczniem-wychowankiem 
 
1. Wyjaśnienie sytuacji 
- podanie powodów rozmowy uświadamiającej uczniowi-

wychowankowi, że wiemy o jego nieprzestrze3ganiu zasad 
zachowania zgodnie z regulaminem placówki. 

2. Zorientowanie się w sytuacji ucznia-wychowanka 
- ocena skali problemu 
3. Udzielenie informacji zdrowotnej: 
- uświadomienie uczniowi-wychowankowi informacji na temat 

bezpośrednich zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa, związanych       
z jego niewłaściwym zachowaniem, 

- wyrażenie swojego niepokoju, 
- poinformowanie ucznia-wychowanka o konsekwencjach                  

i o dalszych krokach jakie zostaną podjęte wobec niego, 
- udzielenie uczniowi-wychowankowi informacji o skontaktowaniu 

się z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) 
 
Krok II Kontakt z rodzicami  
 
1. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami: 
- przedstawienie problemu związanego z ich dzieckiem, 
- uświadomienie rodzicom zagrożeń życia i bezpieczeństwa dziecka 

związanych z jego niewłaściwym postępowaniem 
2. Ustalenie wspólnego postępowania: 
- stworzenie listy zachowań, które będą podlegały kontroli w domu 

i placówce, 
- jasnych zasad zachowania, których dziecko ma przestrzegać, 
- przywilejów jakie traci w związku z niewłaściwym zachowaniem, 
- dalszych konsekwencji ponoszonych przez dziecko w przypadku 

złamania ustalonych zasad (przeniesienie do innej placówki, 
zgłoszenie sprawy na policję, do sądu rodzinnego itp.), 

- czasu na jaki obowiązują powyższe ustalenia. 



 

 

Krok III Zawarcie kontraktu z uczniem-wychowankiem  
 
 
1. Zobowiązuję się do 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

2. Zobowiązuję się przestrzegać następujących zasad: 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. W związku z tym, że .......................................................................... 

na okres .....................................................tracą następujące przywileje 

lub ........................................................................................................... 

4. Zgadzam się, że jeżeli w ciągu ..............................będę przestrzegać 

powyższych zasad, to uzyskam następujący przywileje 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

5. Zgadzam się, że jeżeli nie będę przestrzegać tego kontraktu to 

poniosę surowsze konsekwencje ............................................................ 

.................................................................................................................

niż te, które są zapisane powyżej oraz zobowiązuję się do skorzystania 

z pomocy terapeutycznej ....................................................................... 

................................................................................................................. 


